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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0238 

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg) ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ 

(Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и 

инструменти за външно финансиране COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 

2018/0199(COD) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2018)0374), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 178, член 209, параграф 1, член 212, 

параграф 2 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0229/2018), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 19 септември 2018 г.1, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.2, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие, както и 

становищата на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията 

по бюджетен контрол и комисията по култура и образование (A8-0470/2018), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене3; 

                                                 
1  ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 116. 
2  Все още непубликувано в Официален вестник. 
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2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                                                                                                                        
3  Тази позиция съответства на измененията, приети на 16 януари 2019 г. (Приети 

текстове, P8_TA(2019)0021). 
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) В член 176 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

(„ДФЕС“) се предвижда, че 

Европейският фонд за регионално 

развитие („ЕФРР“) е предназначен да 

подпомага преодоляването на основните 

различия между регионите в Съюза. 

Съгласно посочения член и член 174, 

втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР 

трябва да допринася за намаляването на 

разликата между нивата на развитие на 

различните региони и изоставането на 

най-малко облагодетелстваните 

региони, измежду които специално 

внимание трябва да се отделя на 

определени категории региони, като 

изрично са посочени трансграничните 
региони. 

(1) В член 176 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

(„ДФЕС“) се предвижда, че 

Европейският фонд за регионално 

развитие („ЕФРР“) е предназначен да 

подпомага преодоляването на основните 

различия между регионите в Съюза. 

Съгласно посочения член и член 174, 

втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР 

трябва да допринася за намаляването на 

разликата между нивата на развитие на 

различните региони и изоставането на 

най-малко облагодетелстваните 

региони, селските райони, районите, 

засегнати от индустриален преход, 

районите с много ниска гъстота на 

населението и островните и 

планинските региони. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) С Регламент (ЕС) [нов РОР] на 

Европейския парламент и на Съвета21 се 

определят общите разпоредби за ЕФРР, 

както и за някои други фондове, а с 

Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на 

Европейския парламент и на Съвета22 се 

определят разпоредбите относно 

конкретните цели и обхвата на 

подпомагането от ЕФРР. Сега е 

необходимо да се приемат специални 

разпоредби във връзка с цел 

„Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg), когато една 

или повече държави членки си 

сътрудничат трансгранично, с оглед на 

(2) С Регламент (ЕС) [нов РОР] на 

Европейския парламент и на Съвета21 се 

определят общите разпоредби за ЕФРР, 

както и за някои други фондове, а с 

Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на 

Европейския парламент и на Съвета22 се 

определят разпоредбите относно 

конкретните цели и обхвата на 

подпомагането от ЕФРР. Сега е 

необходимо да се приемат специални 

разпоредби във връзка с цел 

„Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg), когато една 

или повече държави членки и техните 

региони си сътрудничат трансгранично, 
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ефективното програмиране, в т.ч. 

разпоредби за техническата помощ, 

мониторинга, оценката, комуникацията, 

допустимостта, управлението и 

контрола, както и по отношение на 

финансовото управление. 

с оглед на ефективното програмиране, в 

т.ч. разпоредби за техническата помощ, 

мониторинга, оценката, комуникацията, 

допустимостта, управлението и 

контрола, както и по отношение на 

финансовото управление. 

_________________ _________________ 

21 [Референтни данни]. 21 [Референтни данни]. 

22 [Референтни данни]. 22 [Референтни данни]. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) С цел да подкрепи хармоничното 

развитие на територията на Съюза на 

различни равнища ЕФРР следва да 

предоставя подпомагане за 

трансграничното сътрудничество, 

транснационалното сътрудничество, 

морското сътрудничество, 

сътрудничеството в най-отдалечените 

региони и междурегионалното 

сътрудничество по цел „Европейско 

териториално сътрудничество“ 

(Interreg). 

(3) С цел да подкрепи хармоничното 

развитие в дух на сътрудничество на 

територията на Съюза на различни 

равнища и да намали съществуващите 

различия, ЕФРР следва да предоставя 

подпомагане за трансграничното 

сътрудничество, транснационалното 

сътрудничество, морското 

сътрудничество, сътрудничеството в 

най-отдалечените региони и 

междурегионалното сътрудничество по 

цел „Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg). В процеса 

следва да се вземат предвид 

принципите на многостепенно 

управление и на партньорство, като 

следва да бъдат укрепени 

съобразените с местните условия 

подходи. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 3а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Различните компоненти на 

Interreg следва да допринасят за 

постигането на целите за устойчиво 
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развитие (ЦУР), описани в 

Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие, приета през септември 

2015 г. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Компонентът на трансграничното 

сътрудничество следва да има за цел 

справяне с общите предизвикателства, 

набелязани съвместно в граничните 

региони, и оползотворяване на 

неизползвания потенциал за растеж в 

граничните райони, както става ясно от 

Съобщението на Комисията 

„Насърчаване на растежа и 

сближаването в граничните региони на 

ЕС“23 („Съобщение относно граничните 

региони“). Поради това 

трансграничният компонент следва да 

бъде ограничен до сътрудничеството по 

сухопътните граници, а 

трансграничното сътрудничество по 

отношение на морските граници 

следва да бъде интегрирано в 

транснационалния компонент. 

(4) Компонентът на трансграничното 

сътрудничество следва да има за цел 

справяне с общите предизвикателства, 

набелязани съвместно в граничните 

региони, и оползотворяване на 

неизползвания потенциал за растеж в 

граничните райони, както става ясно от 

Съобщението на Комисията 

„Насърчаване на растежа и 

сближаването в граничните региони на 

ЕС“23 („Съобщение относно граничните 

региони“). Поради това 

трансграничният компонент следва да 

включва сътрудничество както по 

сухопътните, така и по морските 

граници, без да се засяга новият 

компонент за сътрудничество в най-

отдалечените региони. 

__________________ __________________ 

23 Съобщение на Комисията до Съвета и 

Европейския парламент — 

„Насърчаване на растежа и 

сближаването в граничните региони на 

ЕС“ (COM(2017) 534 final, 20.9.2017 г.). 

23 Съобщение на Комисията до Съвета и 

Европейския парламент — 

„Насърчаване на растежа и 

сближаването в граничните региони на 

ЕС“ (COM(2017) 534 final, 20.9.2017 г.). 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Компонентът на трансграничното 

сътрудничество следва да включва също 

(5) Компонентът на трансграничното 

сътрудничество следва да включва също 
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така сътрудничество между една или 

повече държави членки и една или 

повече държави или други територии 

извън Съюза. В сравнение с програмния 

период 2014—2020 г., обхващането на 

вътрешното и външното трансгранично 

сътрудничество по силата на настоящия 

регламент следва да доведе до 

значително опростяване и 

рационализиране на приложимите 

разпоредби за програмните органи в 

държавите членки и за партньорски 

органи и бенефициери извън Съюза. 

така сътрудничество между една или 

повече държави членки или техни 

региони и една или повече държави или 

региони, или други територии извън 

Съюза. В сравнение с програмния 

период 2014—2020 г., обхващането на 

вътрешното и външното трансгранично 

сътрудничество по силата на настоящия 

регламент следва да доведе до 

значително опростяване и 

рационализиране на приложимите 

разпоредби за програмните органи в 

държавите членки и за партньорски 

органи и бенефициери извън Съюза. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Компонентът на 

транснационалното и морското 

сътрудничество следва да има за цел 

укрепване на сътрудничеството чрез 

действия, благоприятстващи 

интегрираното териториално развитие и 

обвързани с приоритетите на 

политиката на сближаване на Съюза, 

като следва също да включва 

морското трансгранично 

сътрудничество. Транснационалното 

сътрудничество следва да обхваща по-

големи територии в континенталната 

част на Съюза, докато морското 

сътрудничество следва да обхваща 
териториите около морските басейни и 

да интегрира трансграничното 

сътрудничество по отношение на 

морските граници през програмния 

период 2014—2020 г. Следва да се 

осигури максимална гъвкавост за 

продължаване на прилагането на 

досегашното морско трансгранично 

сътрудничество в рамките на по-

широка рамка за морско 

сътрудничество, по-специално чрез 

определяне на обхванатата 

(6) Компонентът на 

транснационалното и морското 

сътрудничество следва да има за цел 

укрепване на сътрудничеството чрез 

действия, благоприятстващи 

интегрираното териториално развитие и 

обвързани с приоритетите на 

политиката на сближаване на Съюза при 

пълно спазване на принципа на 

субсидиарност. Транснационалното 

сътрудничество следва да обхваща по-

големи транснационални територии и 

когато е приложимо – териториите 

около морските басейни, които 

надхвърлят по географски обхват 

териториите по трансграничните 

програми. 
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територия, специфичните цели за 

това сътрудничество, изискванията 

за партньорство по проекта и 

създаването на подпрограми и 

специални управителни комитети. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Въз основа на опита с 

трансграничното и транснационалното 

сътрудничество през програмния период 

2014—2020 г. в най-отдалечените 

региони, когато комбинацията от двата 

компонента в една програма за дадена 

област на сътрудничество не доведе до 

достатъчно опростяване за програмните 

органи и бенефициерите, следва да бъде 

създаден специфичен компонент за най-

отдалечените региони, за да се даде 

възможност на най-отдалечените 

региони да си сътрудничат със 

съседните им държави и територии по 

най-ефективен и опростен начин. 

(7) Въз основа на опита с 

трансграничното и транснационалното 

сътрудничество през програмния период 

2014—2020 г. в най-отдалечените 

региони, когато комбинацията от двата 

компонента в една програма за дадена 

област на сътрудничество не доведе до 

достатъчно опростяване за програмните 

органи и бенефициерите, следва да бъде 

създаден допълнителен специфичен 

компонент за най-отдалечените региони, 

за да се даде възможност на най-

отдалечените региони да си сътрудничат 

с трети държави и отвъдморски 

страни и територии (ОСТ) или с 

организации за регионална 

интеграция и сътрудничество по най-

ефективен и опростен начин с оглед на 

техните специфични особености. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Въз основа на опита с 

междурегионалните програми за 

сътрудничество в рамките на Interreg и 

липсата на такова сътрудничество в 

рамките на програмите по цел 

„Инвестиции за растеж и работни 

места“ през програмния период 2014—

2020 г., компонентът на 

(8) Въз основа на положителния 

опит с междурегионалните програми за 

сътрудничество в рамките на Interreg, 

от една страна, и липсата на такова 

сътрудничество в рамките на 

програмите по цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ през 

програмния период 2014—2020 г., от 
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междурегионалното сътрудничество 

следва да се съсредоточи по-

конкретно върху повишаването на 

ефективността на политиката на 

сближаване. Следователно този 

компонент следва да бъде ограничен 

до две програми — една за всички 

видове опит, иновационни подходи и 

изграждане на капацитет за програмите 

по двете цели и за насърчаване на 

европейските групи за териториално 

сътрудничество (ЕГТС), създадени или 

които предстои да бъдат създадени в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 

1082/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета24, и една — за 

подобряване на анализа на 

тенденциите в развитието. 

Сътрудничеството по проекти на 

цялата територия на Съюза следва да 

бъде включено в новия компонент на 

междурегионалните иновационни 

инвестиции и тясно свързано с 

изпълнението на Съобщението на 

Комисията „Засилване на иновациите 

в европейските региони: стратегии за 

стабилен, приобщаващ и устойчив 

растеж“25, по-специално в подкрепа 

на тематичните платформи за 

интелигентна специализация в 

области като енергетиката, 

промишлената модернизация или 

хранително-вкусовата 

промишленост. Накрая, 

интегрираното териториално 

развитие с акцент върху 

функционалните градски зони или 

градските зони следва да бъде 

концентрирано в рамките на 

програми по цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ и в един 

придружаващ инструмент — 

„Европейска инициатива за 

градовете“. Двете програми по 

компонента за междурегионално 

сътрудничество следва да обхванат 

цялата територия на Съюза и също 

така следва да бъдат отворени за 

участието на трети държави. 

друга страна, междурегионалното 

сътрудничество чрез обмена на опит и 

развитието на капацитет за 

програмите по двете цели („Европейско 

териториално сътрудничество“ и 

„Инвестиции за растеж и работни 

места“) сред градовете и регионите е 

важен компонент с оглед на 

намирането на съвместни решения в 

областта на политиката на 

сближаване и установяването на 

устойчиви партньорства. Поради 

това съществуващите програми, и 

по-специално насърчаването на 

сътрудничеството по проекти, 

включително насърчаването на 

европейските групи за териториално 

сътрудничество (ЕГТС), както и 

макрорегионалните стратегии, следва 

да бъдат продължени. 
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__________________  

24 Регламент (ЕО) № 1082/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 5 юли 2006 г. относно 

Европейската група за териториално 

сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 

31.7.2006 г., стр. 19). 

 

25 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

„Засилване на иновациите в 

европейските региони: стратегии за 

стабилен, приобщаващ и устойчив 

растеж“ — COM(2017) 376 final, 

18.7.2017 г. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 8а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Новата инициатива за 

междурегионални иновационни 

инвестиции следва да е основана на 

интелигентната специализация и да 

се използва в подкрепа на 

тематичните платформи за 

интелигентна специализация в 

области като енергетиката, 

промишлената модернизация, 

кръговата икономика, социалните 

иновации, околната среда или 

хранително-вкусовата 

промишленост, и за подпомагане на 

лицата, участващи в стратегиите за 

интелигентна специализация, да 

образуват клъстери помежду си с цел 

да се увеличат иновациите и появата 

на иновативни продукти, процеси и 

екосистеми на европейския пазар. 

Данните сочат, че все още не е 

преодоляна системната 

неефективност на етапа на 

изпитване и утвърждаване в рамките 

на демонстрирането на нови 
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технологии (напр. главни базови 

технологии), особено когато 

иновацията е резултат от 

интегрирането на допълнителни 

регионални специализации, 

вследствие на което се формират 

иновативни вериги за създаване на 

стойност. Тази неефективност е 

особено значима на етапа между 

пилотните проекти и пълното 

навлизане на пазара. В някои 

стратегически технологични и 

промишлени области МСП 

понастоящем не могат да разчитат 

на оптимална, открита и свързана 

паневропейска демонстрационна 

инфраструктура. Програмите по 

инициативата за междурегионално 

сътрудничество следва да обхванат 

цялата територия на Европейския 

съюз и следва също така да бъдат 

отворени за участието на ОСТ, 

трети държави, техните региони и 

организации за регионална 

интеграция и сътрудничество, 

включително съседните най-

отдалечени региони. Следва да се 

насърчават полезните 

взаимодействия между програмите за 

междурегионални иновационни 

инвестиции и други имащи 

отношение програми на ЕС, като 

програмите по линия на европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове, програма „Хоризонт 2020“, 

цифровия единен пазар и програмата 

за единния пазар, тъй като те ще 

засилят въздействието на 

инвестициите и ще осигурят по-

добра стойност за гражданите. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Следва да се определят (9) Следва да се определят общи 
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обективни критерии за допустимост на 

региони и райони. За тази цел 

набелязването на региони и райони на 

равнището на Съюза, които отговарят 

на критериите за допустимост, следва да 

се основава на общата система за 

класификация на регионите, въведена с 

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета26. 

обективни критерии за допустимост на 

региони и райони. За тази цел 

набелязването на региони и райони на 

равнището на Съюза, които отговарят 

на критериите за допустимост, следва да 

се основава на общата система за 

класификация на регионите, въведена с 

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета26. 

__________________ __________________ 

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 май 2003 г. за установяване на обща 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1). 

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 май 2003 г. за установяване на обща 

класификация на териториалните 

единици за статистически цели (NUTS) 

(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1). 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Необходимо е да продължи да се 

подпомага или, по целесъобразност, да 

се установява сътрудничество във 

всички негови измерения със съседните 

на Съюза трети държави, тъй като това 

сътрудничество е важен инструмент на 

политиката за регионално развитие и 

следва да бъде от полза за регионите на 

държавите членки, граничещи с трети 

държави. За тази цел ЕФРР и 

инструментите на ЕС за външно 

финансиране — ИПП27, ИСРМС28 и 

ПОСТ29 — следва да предоставят 

подпомагане по програми в областта на 

трансграничното, транснационалното и 

морското сътрудничество, 

сътрудничеството в най-отдалечените 

региони и междурегионалното 

сътрудничество. Подпомагането от 

ЕФРР и от инструментите на ЕС за 

външно финансиране следва да се 

основава на реципрочност и 

пропорционалност. Независимо от това, 

подпомагането по линия на ЕФРР за 

(10) Необходимо е да продължи да се 

подпомага или, по целесъобразност, да 

се установява сътрудничество във 

всички негови измерения със съседните 

на Съюза трети държави, тъй като това 

сътрудничество е важен инструмент на 

политиката за регионално развитие и 

следва да бъде от полза за регионите на 

държавите членки, граничещи с трети 

държави. За тази цел ЕФРР и 

инструментите на ЕС за външно 

финансиране — ИПП27, ИСРМС28 и 

ПОСТ29 — следва да предоставят 

подпомагане по програми в областта на 

трансграничното и транснационалното 

сътрудничество, сътрудничеството в 

най-отдалечените региони и 

междурегионалното сътрудничество. 

Подпомагането от ЕФРР и от 

инструментите на ЕС за външно 

финансиране следва да се основава на 

реципрочност и пропорционалност. 

Независимо от това подпомагането по 

линия на ЕФРР за ТГС по ИПП III и 
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ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС 

следва да се допълва от поне 

равностойни суми по ТГС по ИПП III и 

ТГС по ИСРМС в рамките на 

максималната сума, определена в 

съответния правен акт, т.е. до 3% от 

финансовия пакет по ИПП III и до 4% 

от финансовия пакет по ИСРМС 

съгласно член 4, параграф 2, буква а) 

от ИСРМС. 

ТГС по ИСРМС следва да се допълва от 

поне равностойни суми по ТГС по ИПП 

III и ТГС по ИСРМС в рамките на 

максималната сума, определена в 

съответния правен акт. 

__________________ __________________ 

27 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на 

инструмент за предприсъединителна 

помощ (ОВ L xx, стр., г.). 

27 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на 

инструмент за предприсъединителна 

помощ (ОВ L xx, стр., г.). 

28 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на 

инструмент за съседство, развитие и 

международно сътрудничество (ОВ L 

xx, стр., г.). 

28 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на 

инструмент за съседство, развитие и 

международно сътрудничество (ОВ L 

xx, стр., г.). 

29 Решение на Съвета (ЕС) XXX за 

асоцииране на отвъдморските страни и 

територии към Европейския съюз, 

включително отношенията между 

Европейския съюз, от една страна, и 

Гренландия и Кралство Дания, от друга 

страна (ОВ L xx, стр., г.). 

29 Решение на Съвета (ЕС) XXX за 

асоцииране на отвъдморските страни и 

територии към Европейския съюз, 

включително отношенията между 

Европейския съюз, от една страна, и 

Гренландия и Кралство Дания, от друга 

страна (ОВ L xx, стр., г.). 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 10а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Специално внимание следва да 

бъде обърнато на регионите, които се 

превръщат в нови външни граници на 

Съюза, с цел обезпечаване на 

необходимата непрекъснатост на 

текущите програми за 

сътрудничество. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 11 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Подпомагането по ИПП III 

следва да се съсредоточи главно върху 

подпомагане на бенефициерите по ИПП 

с цел укрепване на демократичните 

институции и правовата държава, 

реформиране на съдебната власт и 

публичната администрация, зачитане на 

основните права и насърчаване на 

равенството между половете, 

толерантността, социалното 

приобщаване и недискриминацията. С 

подпомагането по ИПП следва да 

продължи да бъде оказвана подкрепа за 

усилията на бенефициерите по ИПП за 

развитие на регионалното, 

макрорегионалното и трансграничното 

сътрудничество, както и за 

териториално развитие, включително 

посредством изпълнението на 

макрорегионалните стратегии на Съюза. 

Освен това подпомагането по ИПП 

следва да бъде фокусирано върху 

сигурността, миграцията и 

управлението на границите, 

осигуряването на достъп до 

международна закрила, обмена на 

информация, засилването на граничния 

контрол и прилагането на общи усилия 

в борбата с незаконната миграция и 

контрабандата на мигранти. 

(11) Подпомагането по ИПП III 

следва да се съсредоточи главно върху 

подпомагане на бенефициерите по ИПП 

с цел укрепване на демократичните 

институции и правовата държава, 

реформиране на съдебната власт и 

публичната администрация, зачитане на 

основните права и насърчаване на 

равенството между половете, 

толерантността, социалното 

приобщаване и недискриминацията, 

както и на регионалното и местното 

развитие. С подпомагането по ИПП 

следва да продължи да бъде оказвана 

подкрепа за усилията на бенефициерите 

по ИПП за развитие на регионалното, 

макрорегионалното и трансграничното 

сътрудничество, както и за 

териториално развитие, включително 

посредством изпълнението на 

макрорегионалните стратегии на Съюза. 

Освен това подпомагането по ИПП 

следва да бъде фокусирано върху 

сигурността, миграцията и 

управлението на границите, 

осигуряването на достъп до 

международна закрила, обмена на 

информация, засилването на граничния 

контрол и полагането на общи усилия в 

борбата с незаконната миграция и 

контрабандата на мигранти. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 12а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Развитието на полезни 

взаимодействия с външните действия 

и програмите за развитие на Съюза 

следва също така да допринася за 

осигуряване на максимално 

въздействие, като същевременно се 

прилага принципът на съгласуваност 

на политиките за развитие, както е 
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предвидено в член 208 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС). Осигуряването на 

съгласуваност във всички политики 

на Съюза е от решаващо значение за 

постигане на ЦУР. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) С оглед на специфичното 

положение на най-отдалечените региони 

на Съюза е необходимо да се приемат 

мерки относно условията, при които 

тези региони могат да имат достъп до 

структурните фондове. Поради това 

някои разпоредби на настоящия 

регламент следва да бъдат адаптирани 

към специфичните особености на най-

отдалечените региони, за да се опрости 

и засили сътрудничеството с 

техните съседи, като се вземе предвид 

Съобщението на Комисията „Засилено и 

обновено стратегическо партньорство с 

най-отдалечените региони на ЕС“31. 

(14) С оглед на специфичното 

положение на най-отдалечените региони 

на Съюза е необходимо да се приемат 

мерки относно подобряването на 

условията, при които тези региони 

могат да имат достъп до структурните 

фондове. Поради това някои разпоредби 

на настоящия регламент следва да бъдат 

адаптирани към специфичните 

особености на най-отдалечените 

региони, за да се опрости и засили 

тяхното сътрудничество с трети 

държави и ОСТ, като се вземе предвид 

Съобщението на Комисията „Засилено и 

обновено стратегическо партньорство с 

най-отдалечените региони на ЕС“31. 

_________________ _________________ 

31 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет, Комитета на регионите и 

Европейската инвестиционна банка — 

„Засилено и обновено стратегическо 

партньорство с най-отдалечените 

региони на ЕС“, COM(2017) 623 final от 

24.10.2017 г. 

31 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет, Комитета на регионите и 

Европейската инвестиционна банка — 

„Засилено и обновено стратегическо 

партньорство с най-отдалечените 

региони на ЕС“, COM(2017) 623 final от 

24.10.2017 г. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 14а (ново) 



 

 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) В настоящия регламент се 

установява възможността 

отвъдморските страни и територии 

(ОСТ) да участват в програмите по 

линия на Interreg. Следва да се вземат 

предвид особеностите на 

отвъдморските страни и територии 

и предизвикателствата, пред които 

са изправени те, за да се улеснят 

ефективният им достъп и участие. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Необходимо е да се определят 

средствата, които ще бъдат 

разпределени за всеки от компонентите 

на Interreg, включително делът на всяка 

държава членка от общите суми за 

трансгранично, транснационално и 

морско сътрудничество, сътрудничество 

в най-отдалечените региони и 

междурегионално сътрудничество, 

потенциалът на разположение на 

държавите членки във връзка с 

гъвкавостта между компонентите. В 

сравнение с програмния период 2014—

2020 г. делът на трансграничното 

сътрудничество следва да бъде 

намален, като същевременно се 

увеличи делът на транснационалното 

и морското сътрудничество, поради 

интегрирането на морското 

сътрудничество, и следва да се създаде 

нов компонент за сътрудничество в 

най-отдалечените региони. 

(15) Необходимо е да се определят 

средствата, които ще бъдат 

разпределени за всеки от компонентите 

на Interreg, включително делът на всяка 

държава членка от общите суми за 

трансгранично и транснационално 

сътрудничество, сътрудничество в най-

отдалечените региони и 

междурегионално сътрудничество, 

потенциалът на разположение на 

държавите членки във връзка с 

гъвкавостта между компонентите. 

Предвид глобализацията 

сътрудничеството с цел увеличаване 

на инвестициите в повече работни 

места и растеж и съвместните 

инвестиции с други региони обаче 
следва да се определя и в зависимост 

от общите характеристики и 

амбиции, а не непременно от 

границите, поради което в отговор на 

състоянието на пазара в 

международен план следва да се 

предоставят достатъчно 

допълнителни средства за новата 

инициатива за междурегионални 

иновационни инвестиции. 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) В контекста на уникалните и 

особени обстоятелства на остров 

Ирландия и предвид подкрепата за 

сътрудничеството между Севера и Юга 

по Споразумението от Разпети петък, 

новата трансгранична програма „PEACE 

PLUS“ следва да продължи и доразвие 

работата на предходните програми 

между пограничните графства на 

Република Ирландия и Северна 

Ирландия. Като се има предвид нейното 

практическото значение е необходимо 

да се гарантира, че когато програмата 

действа в подкрепа на мира и 

помирението, ЕФРР следва също така да 

допринася за насърчаване на 

социалната, икономическата и 

регионалната стабилност в съответните 

региони, по-специално чрез действия за 

насърчаване на сближаването между 

общностите. Като се имат предвид 

специфичните особености на 

програмата, тя следва да се управлява 

по интегриран начин, като приносът на 

Обединеното кралство се включва в 

програмата като външен целеви приход. 

Освен това някои правила относно 

подбора на операции съгласно 

настоящия регламент следва да не се 

прилагат за посочената програма по 

отношение на операции за подпомагане 

на мира и помирението. 

(18) В контекста на уникалните и 

особени обстоятелства на остров 

Ирландия и предвид подкрепата за 

сътрудничеството между Севера и Юга 

по Споразумението от Разпети петък 

новата трансгранична програма „PEACE 

PLUS“ трябва да продължи и доразвие 

работата на предходните програми 

между пограничните графства на 

Република Ирландия и Северна 

Ирландия. Като се има предвид нейното 

практическо значение, е необходимо да 

се гарантира, че когато програмата 

действа в подкрепа на мира и 

помирението, ЕФРР следва също така да 

допринася за насърчаване на 

социалната, икономическата и 

регионалната стабилност и 

сътрудничеството в съответните 

региони, по-специално чрез действия за 

насърчаване на сближаването между 

общностите. Като се имат предвид 

специфичните особености на 

програмата, тя следва да се управлява 

по интегриран начин, като приносът на 

Обединеното кралство се включва в 

програмата като външен целеви приход. 

Освен това някои правила относно 

подбора на операции съгласно 

настоящия регламент следва да не се 

прилагат за посочената програма по 

отношение на операции за подпомагане 

на мира и помирението. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) С оглед постигане на максимално 

въздействие на Interreg, по-голямата 

(20) С оглед на постигане на 

максимално въздействие на Interreg, по-
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част от подпомагането от страна на 

Съюза следва да се съсредоточи върху 

ограничен брой цели на политиката. 

голямата част от подпомагането от 

страна на Съюза следва да се 

съсредоточи върху ограничен брой цели 

на политиката. Следва да се укрепят 

взаимодействията и допълняемостта 

между компонентите на Interreg. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Разпоредбите относно 

подготовката, одобрението и 

изменението на програмите по Interreg, 

както и относно териториалното 

развитие, подбора на операциите, 

мониторинга и оценката, програмните 

органи, одита на операциите, както и 

относно прозрачността и комуникацията 

следва да бъдат съобразени със 

специфичните особености на 

програмите по Interreg в сравнение с 

разпоредбите, установени в Регламент 

(ЕС) [нов РОР]. 

(21) Разпоредбите относно 

подготовката, одобрението и 

изменението на програмите по Interreg, 

както и относно териториалното 

развитие, подбора на операциите, 

мониторинга и оценката, програмните 

органи, одита на операциите, както и 

относно прозрачността и 

комуникацията, следва да бъдат 

съобразени със специфичните 

особености на програмите по Interreg в 

сравнение с разпоредбите, установени в 

Регламент (ЕС) [нов РОР]. Тези 

специфични разпоредби следва да 

бъдат прости и ясни, за да се избегне 

свръхрегулирането и допълнителната 

административна тежест за 

държавите членки и бенефициерите. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Разпоредбите относно 

критериите за това операциите да бъдат 

считани за действително съвместни и 

основани на сътрудничество, относно 

партньорството в рамките на операция 

по Interreg и относно задълженията на 

водещия партньор, както е посочено по 

време на програмния период 2014—

(22) Разпоредбите относно 

критериите за това операциите да бъдат 

считани за действително съвместни и 

основани на сътрудничество, относно 

партньорството в рамките на операция 

по Interreg и относно задълженията на 

водещия партньор, както е посочено по 

време на програмния период 2014—
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2020 г., следва да бъдат продължени. 

При все това партньорите по Interreg 

следва да си сътрудничат по всичките 

четири измерения (разработване, 
изпълнение, осигуряване на персонал и 

финансиране), а при сътрудничеството 

в най-отдалечените региони — по три от 

четирите измерения, тъй като следва да 

бъде по-лесно да се комбинира 

подпомагането от ЕФРР и от 

инструментите на ЕС за външно 

финансиране, както на ниво програми, 

така и на ниво операции. 

2020 г., следва да бъдат продължени. 

Партньорите по Interreg следва да си 

сътрудничат при разработването и 

изпълнението, както и при 

осигуряването на персонал и/или 

финансирането и при 

сътрудничеството в най-отдалечените 

региони — по три от четирите 

измерения, тъй като следва да бъде по-

лесно да се комбинира подпомагането 

от ЕФРР и от инструментите на ЕС за 

външно финансиране, както на ниво 

програми, така и на ниво операции. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 22а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22a) В рамките на програмите за 

трансгранично сътрудничество 

междуличностните и малките по 

мащаб проекти са важен и успешен 

инструмент за преодоляването на 

пречките по границите и в 

трансгранично отношение, 

насърчаването на контактите 

между населението на местно 

равнище и приобщаването по този 

начин на граничните региони и 

техните граждани. Междуличностни 

и малки по мащаб проекти се 

изпълняват в много области, сред 

които култура, спорт, туризъм, общо 

и професионално образование, 

икономика, наука, опазване на 

околната среда и екология, 

здравеопазване, транспорт и малки 

инфраструктурни проекти, 

административно сътрудничество, 

дейности в областта на връзките с 

обществеността. Както беше 

посочено и в становището на 

Комитета на регионите, озаглавено 

„Междуличностни и малки по мащаб 

проекти в програмите за 

трансгранично сътрудничество“32, 
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междуличностните и малките по 

мащаб проекти притежават голяма 

европейска добавена стойност и 

допринасят значително за постигане 

на общата цел на програмите за 

трансгранично сътрудничество. 

 __________________ 

32 Становище на Европейския 

комитет на регионите — 

„Междуличностни и малки по мащаб 

проекти в програмите за 

трансгранично сътрудничество“ от 

12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., 

стр. 38). 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Необходимо е да се изяснят 

правилата, с които се регулират 

фондовете за малки проекти, които 

са били прилагани откакто Interreg 

съществува, но никога не са били 

обхванати от специални разпоредби. 

Както е изложено и в становището 

на Комитета на регионите 

„Междуличностни и малки по мащаб 

проекти в програмите за 

трансгранично сътрудничество“32, 

такива фондове за малки проекти 

играят важна роля за изграждане на 

доверие между гражданите и 

институциите, предлагат голяма 

европейска добавена стойност и 

допринасят значително за постигане 

на цялостната цел на програмите за 

трансгранично сътрудничество чрез 

преодоляване на пречките по 

границите и приобщаване на 

граничните региони и техните 

граждани. С цел опростяване на 

управлението на финансирането на 

малки проекти за крайните получатели, 

които често не са свикнали да 

(23) Откакто съществува Interreg, 

междуличностните и малките по 

мащаб проекти се подпомагат 

посредством фондове за малки 

проекти или подобни инструменти, 

които никога не са били обхванати от 

специални разпоредби, поради което е 

необходимо да се изяснят правилата, 

уреждащи тези фондове. С цел 

запазване на добавената стойност и 

предимствата на междуличностните 

и малките по мащаб проекти, 

включително по отношение на 

местното и регионалното развитие, 

както и с цел опростяване на 

управлението на финансирането на 

малки проекти за крайните получатели, 

които често не са свикнали да 

кандидатстват за средства от фондовете 

на Съюза, използването на опростени 

варианти за разходите и на еднократни 

суми следва да стане задължително под 

определен праг. 



 

 24 

кандидатстват за средства от фондовете 

на Съюза, използването на опростени 

варианти за разходите и на еднократни 

суми следва да стане задължително под 

определен праг. 

__________________  

32 Становище на Европейския 

комитет на регионите — 

„Междуличностни и малки по мащаб 

проекти в програмите за 

трансгранично сътрудничество“ от 

12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., 

стр. 38). 

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Поради участието на повече от 

една държава членка и произтичащите 

от това по-големи административни 

разходи, по-специално за проверки и 

превод, таванът на разходите за 

техническа помощ следва да бъде по-

висок, отколкото по цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“. С цел 

компенсиране на по-високите 

административни разходи държавите 

членки следва да се насърчават да 

намалят административната тежест, 

когато това е възможно, по отношение 

на изпълнението на съвместни проекти. 

Освен това програмите по Interreg с 

ограничено подпомагане от Съюза или 

програмите за външно трансгранично 

сътрудничество следва да получат 

определена минимална сума за 

техническа помощ, за да се осигури 

достатъчно финансиране за ефективни 

дейности за техническа помощ. 

(24) Поради участието на повече от 

една държава членка и произтичащите 

от това по-големи административни 

разходи, включително за регионални 

звена за контакт (наричани още 

„антени“), които са важни звена за 

контакт за вносителите и 

изпълнителите на проекти и 

следователно функционират като 

директна връзка към съвместните 

секретариати или съответните 

органи, но по-специално за проверки и 

превод, таванът на разходите за 

техническа помощ следва да бъде по-

висок, отколкото по цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“. С цел 

компенсиране на по-високите 

административни разходи държавите 

членки следва да се насърчават да 

намалят административната тежест, 

когато това е възможно, по отношение 

на изпълнението на съвместни проекти. 

Освен това програмите по Interreg с 

ограничено подпомагане от Съюза или 

програмите за външно трансгранично 

сътрудничество следва да получат 

определена минимална сума за 



 

 25 

техническа помощ, за да се осигури 

достатъчно финансиране за ефективни 

дейности за техническа помощ. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 25а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25a) С оглед на намаляването на 

административната тежест 

Комисията, държавите членки и 

регионите следва да работят в тясно 

сътрудничество, за да могат да 

използват подобрените 

пропорционални механизми за 

системата за управление и контрол 

на дадена програма по Interreg, 

посочени в член 77 от Регламент (ЕС) 

.../... [нов РОР]. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Държавите членки следва да 

бъдат поощрявани да възложат 
функциите на управляващия орган на 

ЕГТС или да възложат на такава група, 

като други трансгранични юридически 

лица, отговорността за управлението на 

една подпрограма, интегрирана 

териториална инвестиция или един или 

повече фондове за малки проекти или 

да действа като единствен партньор. 

(27) Когато е целесъобразно, 

държавите членки следва да делегират 

функциите на управляващия орган на 

нова или, когато е приложимо, на 

съществуваща ЕГТС или да възложат 

на такава група, като други 

трансгранични юридически лица, 

отговорността за управлението на една 

подпрограма или интегрирана 

териториална инвестиция или да 

действа като единствен партньор. 

Държавите членки следва да дадат 

възможност на регионалните и 

местните органи и на други публични 

органи в отделните държави членки 

да създават подобни групи за 

сътрудничество с юридическа 

правосубектност и следва да осигурят 
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участието на местните и 

регионалните органи в тяхната 

дейност. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) С цел да продължи платежната 

верига, установена за програмния 

период 2014—2020 г., т.е. от Комисията 

до водещия партньор чрез 

сертифициращия орган, платежната 

верига следва да бъде продължена в 

рамките на счетоводната функция. 

Подпомагането от Съюза следва да се 

изплаща на водещия партньор, освен 

ако това би довело до двойни такси за 

конвертиране в евро и обратно в друга 

валута, или обратното, между водещия 

партньор и другите партньори. 

(28) С цел да продължи платежната 

верига, установена за програмния 

период 2014—2020 г., т.е. от Комисията 

до водещия партньор чрез 

сертифициращия орган, платежната 

верига следва да бъде продължена в 

рамките на счетоводната функция. 

Подпомагането от Съюза следва да се 

изплаща на водещия партньор, освен 

ако това би довело до двойни такси за 

конвертиране в евро и обратно в друга 

валута, или обратното, между водещия 

партньор и другите партньори. Освен 

ако не е указано друго, водещият 

партньор следва да се погрижи 

останалите партньори да получат 

пълния размер на финансирането от 

съответния фонд на Съюза в рамките 

на договорените между всички 

партньори срокове и съобразно 

същата процедура, прилагана по 

отношение на водещия партньор. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Съгласно член [63, параграф 9] 

от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-

Omnibus] в специфичните за сектора 

правила се отчитат нуждите по 

програмите за европейско териториално 

сътрудничество (Interreg), по-специално 

по отношение на функцията по одит. 

(Не се отнася до българския текст.) 
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Следователно разпоредбите относно 

годишното одитно становище, 

годишния контролен доклад и одитите 

на операциите следва да се опростят и 

адаптират към посочените програми, 

включващи повече от една държава 

членка. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Следва да се установи ясна 

верига на финансова отговорност по 

отношение на събирането на средства от 

единствения партньор или други 

партньори при установени нередности, 

чрез водещия партньор и управляващия 

орган до Комисията. Следва да се 

предвиди понасянето на отговорност от 

държавите членки, трети държави, 

партньорски държави или отвъдморски 

страни и територии (ОСТ), когато 

единственият партньор или други 

партньори или водещият партньор не са 

събрали средствата, т.е. държавата 

членка да възстанови средствата на 

управляващия орган. Следователно в 

рамките на програмите по Interreg не 

съществува възможност за 

неподлежащи на събиране суми на 

равнището на бенефициерите. 

Необходимо е обаче да се изяснят 

правилата, ако държава членка, трета 

държава, партньорска държава или ОСТ 

не възстанови средствата на 

управляващия орган. Следва да бъдат 

изяснени и задълженията на водещия 

партньор за събиране на средствата. По-

специално на управляващия орган не 

следва да бъде позволено да задължи 

водещия партньор да започне съдебно 

производство в друга държава. 

(30) Следва да се установи ясна 

верига на финансова отговорност по 

отношение на събирането на средства от 

единствения партньор или други 

партньори при установени нередности, 

чрез водещия партньор и управляващия 

орган до Комисията. Следва да се 

предвиди понасянето на отговорност от 

държавите членки, трети държави, 

партньорски държави или отвъдморски 

страни и територии (ОСТ), когато 

единственият партньор или други 

партньори или водещият партньор не са 

възстановили средствата, т.е. 

държавата членка да възстанови 

средствата на управляващия орган. 

Следователно в рамките на програмите 

по Interreg не съществува възможност за 

неподлежащи на събиране суми на 

равнището на бенефициерите. 

Необходимо е обаче да се изяснят 

правилата, ако държава членка, трета 

държава, партньорска държава или ОСТ 

не възстанови средствата на 

управляващия орган. Следва да бъдат 

изяснени и задълженията на водещия 

партньор за събиране на средствата. 

Освен това свързаните със 

събиранията процедури следва да се 

определят и договарят от 

мониторинговия комитет. На 

управляващия орган обаче не следва да 

бъде позволено да задължи водещия 

партньор да започне съдебно 
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производство в друга държава. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Съображение 30а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (30a) Уместно е да се насърчава 

финансова дисциплина. Същевременно 

уредбата за отмяна на поетите 

бюджетни задължения следва да бъде 

съобразена със сложността на 

програмите по Interreg и тяхното 

изпълнение. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Макар програмите по Interreg с 

участието на трети държави, 

партньорски държави или ОСТ да 

следва да се изпълняват при споделено 

управление, сътрудничеството в най-

отдалечените региони може да се 

изпълнява при непряко управление. 

Следва да се определят специфични 

правила как да се прилагат тези 

програми, в своята цялост или частично, 

при непряко управление. 

(32) Макар програмите по Interreg с 

участието на трети държави, 

партньорски държави или ОСТ да 

следва да се изпълняват при споделено 

управление, сътрудничеството в най-

отдалечените региони може да се 

изпълнява при непряко управление. 

Следва да се определят специфични 

правила относно това как да се 

прилагат тези програми, в своята цялост 

или частично, при непряко управление. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Съображение 35 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) За да се гарантират еднакви 

условия за приемането или изменението 

на програмите по Interreg, на Комисията 

следва да се предоставят изпълнителни 

(35) За да се гарантират еднакви 

условия за приемането или изменението 

на програмите по Interreg, на Комисията 

следва да се предоставят изпълнителни 
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правомощия. При все това програмите 

за външно трансгранично 

сътрудничество следва да спазват, 

когато това е приложимо, 
процедурите на Комитета, създаден 

съгласно Регламент (ЕС) [ИПП III) и 

[ИСРМС] по отношение на първото 

решение за одобрение на същите 

програми. 

правомощия. При все това, по 

целесъобразност, програмите за 

външно трансгранично сътрудничество 

следва да спазват процедурите на 

Комитета, установени в Регламент (ЕС) 

[ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на 

първото решение за одобрение на 

същите програми. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Съображение 36а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (36a) Насърчаването на 

европейското териториално 

сътрудничество (ЕТС) е един от най-

важните приоритети на 

политиката на сближаване на Съюза. 

Подкрепата за МСП за разходи по 

проекти по линия на ЕТС вече е 

групово освободена съгласно 

Регламент (ЕС) № 651/2014 на 

Комисията1а (Общ регламент за 

групово освобождаване (ОРГО). 

Специални разпоредби във връзка с 

регионалната помощ за инвестиции 

от страна на предприятията, 

независимо от техния размер, са 

включени също в Насоките за 

регионалната помощ за периода 

2014 – 2020 г.2а и в раздела за 

регионалната помощ от ОРГО. Като 

се вземе предвид натрупаният опит, 

помощта за проекти за европейско 

териториално сътрудничество следва 

да има ограничено влияние върху 

конкуренцията и търговията между 

държавите членки и поради това 

Комисията следва да може да обяви, 

че тази помощ е съвместима с 

вътрешния пазар и че 

финансирането, предоставено в 

подкрепа на проектите по линия на 

ЕТС, може да бъде групово освободено. 
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 _____________________ 

 1а Регламент (ЕС) № 651/2014 на 

Комисията от 17 юни 2014 г. за 

обявяване на някои категории помощи 

за съвместими с вътрешния пазар в 

приложение на членове 107 и 108 от 

Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., 

стр. 1). 

2а Насоки за регионалната помощ за 

периода 2014 – 2020 г. (ОВ C 209, 

23.7.2013 г., стр. 1). 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

определят правилата по цел 

„Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg) с оглед 

насърчаване на сътрудничеството 

между държавите членки в рамките на 

Съюза и между държавите членки и 

съседни трети държави, партньорски 

държави, други територии или 

отвъдморски страни и територии (ОСТ) 

съответно. 

1. С настоящия регламент се 

определят правилата по цел 

„Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg) с оглед на 

насърчаване на сътрудничеството 

между държавите членки и техните 

региони в рамките на Съюза и между 

държавите членки, техните региони и 

трети държави, партньорски държави, 

други територии или отвъдморски 

страни и територии (ОСТ) или 

съответно организации за регионална 

интеграция и сътрудничество или 

група от трети държави, членуващи в 

регионална организация. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „трансгранично юридическо 

лице“ означава юридическо лице, 

учредено в съответствие със 

законодателството на една от 

участващите държави в програма по 

(4) „трансгранично юридическо 

лице“ означава юридическо лице, в т.ч. 

еврорегион, учредено в съответствие със 

законодателството на една от 

участващите държави в програма по 
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Interreg, при условие че е създадено от 

териториални органи или други 

организации от поне две участващи 

държави. 

Interreg, при условие че е създадено от 

териториални органи или други 

организации от поне две участващи 

държави. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) „организация за регионална 

интеграция и сътрудничество“ 

означава група от държави членки 

или региони от една и съща 

географска област, чиято цел е по-

тясно сътрудничество по въпроси от 

общ интерес. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) трансграничното сътрудничество 

между съседни региони за насърчаване 

на интегрирано регионално развитие 

(компонент 1): 

(1) трансграничното сътрудничество 

между съседни региони за насърчаване 

на интегрирано и хармонично 

регионално развитие (компонент 1): 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) вътрешното трансгранично 

сътрудничество между съседни региони 

по сухопътните граници, от две или 

повече държави членки, или между 

съседни региони по сухопътните 

граници, от поне една държава членка и 

една или повече трети държави, 

изброени в член 4, параграф 3; или 

a) вътрешното трансгранично 

сътрудничество между съседни региони 

по сухопътните или морските граници, 

от две или повече държави членки, или 

между съседни региони по сухопътните 

или морските граници, от поне една 

държава членка и една или повече трети 

държави, изброени в член 4, параграф 3; 



 

 32 

или 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) външното трансгранично 

сътрудничество между съседни региони 

по сухопътните граници, от поне една 

държава членка и един (една) или 

повече от следните: 

б) външното трансгранично 

сътрудничество между съседни региони 

по сухопътните или морските граници, 

от поне една държава членка и един 

(една) или повече от следните: 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) транснационалното и морското 

сътрудничество на по-големи 

транснационални територии или около 

морски басейни, с участието на 

национални, регионални и местни 

партньори по програмите в държавите 

членки, трети държави и партньорски 

държави и в Гренландия, с оглед на 

постигането на по-висока степен на 

териториална интеграция („компонент 

2“; когато се отнася само до 

транснационално сътрудничество: 

„компонент 2A“; когато се отнася 

само до морско сътрудничество: 

„компонент 2Б“); 

(2) транснационалното 

сътрудничество на по-големи 

транснационални територии или около 

морски басейни, с участието на 

национални, регионални и местни 

партньори по програмите в държавите 

членки, трети държави и партньорски 

държави и в ОСТ, с оглед на 

постигането на по-висока степен на 

териториална интеграция („компонент 

2“); 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) сътрудничеството между най-

отдалечените региони и между тях и 

(3) сътрудничеството между най-

отдалечените региони и между тях и 
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съседните им трети държави или 

партньорски държави или ОСТ, или 

няколко от тях, за улесняване на тяхната 

регионална интеграция в рамките на 

тяхната група съседни държави 

(компонент 3); 

съседните им трети държави или 

партньорски държави или ОСТ, или 

организации за регионална 

интеграция и сътрудничество, или 
няколко от тях, за улесняване на тяхната 

регионална интеграция и хармонично 

развитие в рамките на тяхната група 

съседни държави (компонент 3); 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ia) изпълнението на общи 

междурегионални проекти за 

развитие; 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iб (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iб) развитието на капацитет 

между партньорите в целия Съюз във 

връзка с: 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iia) установяването и 

разпространението на добри 

практики с оглед на тяхното 

прехвърляне предимно към 

оперативни програми в рамките на 

целта „Инвестиции за растеж и 

работни места“; 
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Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiб (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiб) обмен на опит за установяване, 

прехвърляне и разпространение на 

най-добри практики в областта на 

устойчивото развитие на градските 

райони, включително връзките между 

градските и селските райони; 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiiа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiа) създаването, функционирането 

и използването на европейския 

трансграничен механизъм съгласно 

посоченото в Регламент (ЕС) .../... 

[нов европейски трансграничен 

механизъм]; 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) междурегионалните 

иновационни инвестиции чрез 

търговската реализация и 

разгръщането на междурегионални 

иновационни проекти, които са с 

потенциал за стимулиране на 

развитието на европейските вериги за 

създаване на стойност (компонент 5). 

заличава се 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 
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Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Що се отнася до 

трансграничното сътрудничество, 

регионите, които се подпомагат по 

линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 

по NUTS на Съюза по всички вътрешни 

и външни сухопътни граници с трети 

държави или партньорски държави. 

1. Що се отнася до 

трансграничното сътрудничество, 

регионите, които се подпомагат по 

линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 

по NUTS на Съюза по всички вътрешни 

и външни сухопътни или морски 

граници с трети държави или 

партньорски държави, без да се засягат 

евентуалните корекции, необходими с 

цел да се гарантира постигнатото 

сближаване и приемственост в 

районите по програмите за 

сътрудничество, определени за 

програмния период 2014 – 2020 г. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Регионите по морските 

граници, които са свързани над 

морето чрез фиксирана връзка, също 

се подпомагат по линия на 

трансграничното сътрудничество. 

заличава се 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Програмите по Interreg за 

вътрешно трансгранично 

сътрудничество могат да обхващат 

региони в Норвегия, Швейцария и 

Обединеното кралство, които са 

равностойни на региони от ниво 3 по 

NUTS, както и Лихтенщайн, Андора и 

Монако. 

3. Програмите по Interreg за 

вътрешно трансгранично 

сътрудничество могат да обхващат 

региони в Норвегия, Швейцария и 

Обединеното кралство, които са 

равностойни на региони от ниво 3 по 

NUTS, както и Лихтенщайн, Андора, 

Монако и Сан Марино. 
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Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Що се отнася до външното 

трансгранично сътрудничество, 

регионите, които се подпомагат по 

линия на ИПП III или на ИСРМС, са 

регионите от ниво 3 по NUTS на 

съответната партньорска държава или, 

при липса на класификация по NUTS, 

равностойни райони по всички 

сухопътни граници между държавите 

членки и партньорските държави, 

допустими съгласно ИПП III или 

ИСРМС. 

4. Що се отнася до външното 

трансгранично сътрудничество, 

регионите, които се подпомагат по 

линия на ИПП III или на ИСРМС, са 

регионите от ниво 3 по NUTS на 

съответната партньорска държава или, 

при липса на класификация по NUTS, 

равностойни райони по всички 

сухопътни или морски граници между 

държавите членки и партньорските 

държави, допустими съгласно ИПП III 

или ИСРМС. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 5 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5 Географско покритие на 

транснационалното и морското 

сътрудничество 

Географско покритие на 

транснационалното сътрудничество 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Що се отнася до 

транснационалното и морското 

сътрудничество, регионите, които се 

подпомагат по линия на ЕФРР, са 

регионите от ниво 2 по NUTS на Съюза, 

обхващащи съседни функционални 

области, като се вземат предвид, когато 

е приложимо, макрорегионалните 

стратегии или стратегиите за морските 

басейни. 

1. Що се отнася до 

транснационалното сътрудничество, 

регионите, които се подпомагат по 

линия на ЕФРР, са регионите от ниво 2 

по NUTS на Съюза, обхващащи съседни 

функционални области, без да се 

засягат евентуалните корекции, 

необходими с цел да се гарантира 

постигнатото сближаване и 

приемственост в районите по 
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програмите за сътрудничество, 

определени за програмния период 

2014 – 2020 г., и като се вземат предвид, 

когато е приложимо, 

макрорегионалните стратегии или 

стратегиите за морските басейни. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Програмите по Interreg за 

транснационално и морско 

сътрудничество могат да обхващат: 

Програмите по Interreg за 

транснационално сътрудничество могат 

да обхващат: 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Гренландия; б) ОСТ, които ползват 

подкрепата, предоставяна по линия 

на ПОСТ; 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Регионите, третите държави или 

партньорските държави, изброени в 

параграф 2, се региони от ниво 2 по 

NUTS или, при липса на класификация 

по NUTS, равностойни райони. 

3. Регионите, третите държави, 

партньорските държави или ОСТ, 

изброени в параграф 2, са региони от 

ниво 2 по NUTS или, при липса на 

класификация по NUTS, равностойни 

райони. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 
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Член 6 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Програмите по Interreg в най-

отдалечените региони могат да 

обхващат съседни партньорски 

държави, подпомагани по линия на 

ИСРМС, или ОСТ, подпомагани по 

линия на ПОСТ, или и двете. 

2. Програмите по Interreg в най-

отдалечените региони могат да 

обхващат партньорски държави, 

подпомагани по линия на ИСРМС, ОСТ, 

подпомагани по линия на ПОСТ, 

организации за регионално 

сътрудничество или комбинация от 

две или всичките три възможности. 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 7 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Географско покритие на 

междурегионалното сътрудничество и 

междурегионалните иновационни 

инвестиции 

Географско покритие на 

междурегионалното сътрудничество 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Цялата територия на Съюза се 

ползва от подпомагане по линия на 

ЕФРР за всяка програма по компонент 4 

на Interreg или за междурегионалните 

иновационни инвестиции по 

компонент 5. 

1. Цялата територия на Съюза се 

ползва от подпомагане по линия на 

ЕФРР, включително най-

отдалечените региони, за всяка 

програма по компонент 4 на Interreg. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Програмите по компонент 4 на 2. Програмите по компонент 4 на 
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Interreg могат да обхващат цялата 

територия или част от територията на 

третите държави, партньорските 

държави, други територии или ОСТ, 

посочени в членове 4, 5 и 6, независимо 

дали те се подпомагат по линия на 

инструментите на ЕС за външно 

финансиране. 

Interreg могат да обхващат цялата 

територия или част от територията на 

третите държави, партньорските 

държави, други територии или ОСТ, 

посочени в членове 4, 5 и 6, независимо 

дали те се подпомагат по линия на 

инструментите на ЕС за външно 

финансиране. Третите държави 

могат да участват в тези програми, 

при условие че предоставят част от 

финансирането под формата на 

външни целеви приходи. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Актът за изпълнение, посочен в 

параграф 1, съдържа също така списък 

на тези региони от ниво 3 по NUTS на 

Съюза, които се вземат предвид при 

разпределянето на средства от ЕФРР за 

трансгранично сътрудничество по 

всички вътрешни граници и по 

външните граници, обхванати от 

инструментите на ЕС за външно 

финансиране, както и списък на тези 

региони от ниво 3 по NUTS, които се 

вземат предвид за целите на 

разпределянето по компонент 2Б и са 

посочени в член 9, параграф 3, буква а). 

2. Актът за изпълнение, посочен в 

параграф 1, съдържа също така списък 

на тези региони от ниво 3 по NUTS на 

Съюза, които се вземат предвид при 

разпределянето на средства от ЕФРР за 

трансгранично сътрудничество по 

всички вътрешни граници и по 

външните граници, обхванати от 

инструментите на ЕС за външно 

финансиране. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Региони на трети държави или на 

партньорски държави или територии 

извън Съюза, които не получават 

подпомагане по линия на ЕФРР или на 

инструмент на ЕС за външно 

финансиране, също се упоменават в 

(Не се отнася до българския текст.) 
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списъка, посочен в параграф 1. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ресурсите по линия на ЕФРР за 

цел „Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 

8 430 000 000 EUR от общите налични 

ресурси за поемане на бюджетни 

задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и 

Кохезионния фонд за програмния 

период 2021—2027 г., посочени в член 

[102, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов 

РОР]. 

1. Ресурсите за цел „Европейско 

териториално сътрудничество“ (Interreg) 

възлизат на 11 165 910 000 EUR (по 

цени от 2018 г.) от общите налични 

ресурси за поемане на бюджетни 

задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и 

Кохезионния фонд за програмния 

период 2021—2027 г., посочени в член 

[103, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов 

РОР]. 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ресурсите, посочени в параграф 

1, се разпределят, както следва: 

2. 10 195 910 000 EUR (91,31%) от 

ресурсите, посочени в параграф 1, се 

разпределят, както следва: 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) 52,7% (т.е. общо 4 440 000 000 

EUR) за трансгранично сътрудничество 

(компонент 1); 

a) 7 500 000 000 EUR (67,16%) за 

трансгранично сътрудничество 

(компонент 1); 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) 31,4% (т.е. общо 2 649 900 000 

EUR) за транснационално и морско 

сътрудничество (компонент 2); 

б) 1 973 600 880 EUR (17,68%) за 

транснационално сътрудничество 

(компонент 2); 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) 3,2% (т.е. общо 270 100 000 

EUR) за сътрудничество в най-

отдалечените региони (компонент 3); 

в) 357 309 120 EUR (3,2%) за 

сътрудничество в най-отдалечените 

региони (компонент 3); 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) 1,2% (т.е. общо 100 000 000 

EUR) за междурегионално 

сътрудничество (компонент 4); 

г) 365 000 000 EUR (3,27%) за 

междурегионално сътрудничество 

(компонент 4); 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) 11,5% (т.е. общо 

970 000 000 EUR) за междурегионални 

иновационни инвестиции (компонент 

5). 

заличава се 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) регионите от ниво 3 по NUTS за 

компонент 1 и тези региони от ниво 3 

по NUTS за компонент 2Б, включени в 

акта за изпълнение съгласно член 8, 

параграф 2; 

a) регионите от ниво 3 по NUTS за 

компонент 1, включени в акта за 

изпълнение съгласно член 8, параграф 2; 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) регионите от ниво 2 по NUTS за 

компоненти 2А и 3. 

б) регионите от ниво 2 по NUTS за 

компонент 2. 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква бa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) регионите от нива 2 и 3 по 

NUTS за компонент 3. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Сума в размер на 

970 000 000 EUR (8,69%) от ресурсите 

по параграф 1 се разпределя за новата 

инициатива за междурегионални 

иновационни инвестиции, посочена в 

член 15а (нов). 

 В случай че до 31 декември 2026 г. 

Комисията не е поела бюджетни 

задължения за всички налични ресурси 

по параграф 1 за подбрани в рамките 

на инициативата проекти, 
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неусвоените средства се 

преразпределят пропорционално 

между компоненти 1 – 4. 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Подпомагането от ЕФРР за отделните 

външни трансгранични програми по 

Interreg се предоставя, при условие че от 

ТГС по ИПП ІІІ и от ТГС по ИСРМС 

бъдат предоставени равностойни суми 

съгласно приложимите стратегически 

програмни документи. По отношение на 

еквивалентността се прилага 

максимална сума, определена в 

законодателния акт за ИПП ІІІ или 

ИСРМС. 

Подпомагането от ЕФРР за отделните 

външни трансгранични програми по 

Interreg се предоставя, при условие че от 

ТГС по ИПП ІІІ и от ТГС по ИСРМС 

бъдат предоставени поне равностойни 

суми съгласно приложимите 

стратегически програмни документи. По 

отношение на вноската се прилага 

максимална сума, определена в 

законодателния акт за ИПП ІІІ или 

ИСРМС. 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) програмата по Interreg не може 

да бъде изпълнена съгласно плана 

поради възникнали проблеми в 

отношенията между участващите 

държави. 

б) в надлежно обосновани случаи, 

когато програмата по Interreg не може 

да бъде изпълнена съгласно плана 

поради възникнали сериозни проблеми 

в отношенията между участващите 

държави. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на програма по 

компонент 2 на Interreg, която вече е 

одобрена от Комисията, участието на 

По отношение на програма по 

компонент 2 на Interreg, която вече е 

одобрена от Комисията, участието на 
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партньорска държава или на 

Гренландия се прекратява, ако е 

изпълнено едно от условията, посочени 

в параграф 3, първа алинея, букви а) и 

б). 

партньорска държава или на ОСТ се 

прекратява, ако е изпълнено едно от 

условията, посочени в параграф 3, първа 

алинея, букви а) и б). 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) програмата по Interreg да бъде 

прекратена изцяло, по-специално когато 

основните общи предизвикателства 

пред развитието не могат да бъдат 

разрешени без участието на посочената 

партньорска държава или на 

Гренландия; 

a) програмата по Interreg да бъде 

прекратена изцяло, по-специално когато 

основните общи предизвикателства 

пред развитието не могат да бъдат 

разрешени без участието на посочената 

партньорска държава или на ОСТ; 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) програмата по Interreg да 

продължи без участието на посочената 

партньорска държава или на 

Гренландия. 

в) програмата по Interreg да 

продължи без участието на посочената 

партньорска държава или на ОСТ. 

 

 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Когато трета държава или 

партньорска държава, даваща принос за 

програма по Interreg с национални 

ресурси, които не представляват 

национално съфинансиране на 

6. Когато трета държава, 

партньорска държава или ОСТ, 

участваща във финансирането на 
програма по Interreg с национални 

ресурси, които не представляват 
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подпомагането от ЕФРР или от 

инструмент на ЕС за външно 

финансиране, намали посочения принос 

по време на изпълнението на 

програмата по Interreg — било то като 

цяло или по отношение на съвместни 

операции, които вече са избрани и са 

получили документа, предвиден в член 

22, параграф 6 — участващата(ите) 

държава(и) членка(и) изискват да се 

приложи единият от вариантите, 

посочени в параграф 4, втора алинея. 

национално съфинансиране на 

подпомагането от ЕФРР или от 

инструмент на ЕС за външно 

финансиране, намали посочената 

вноска по време на изпълнението на 

програмата по Interreg — било то като 

цяло или по отношение на съвместни 

операции, които вече са избрани и са 

получили документа, предвиден в член 

22, параграф 6 — участващата(ите) 

държава(и) членка(и) изисква(т) да се 

приложи единият от вариантите, 

посочени в параграф 4, втора алинея от 

настоящия член. 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Процентът на съфинансиране на 

равнището на всяка програма по Interreg 

не може да бъде по-голям от 70%, освен 

ако по отношение на външните 

трансгранични програми или 

програмите по компонент 3 на Interreg 

се определи по-висок процент съответно 

в регламенти (ЕС) [ИПП III], [ИСРМС] 

или Решение [ПОСТ] на Съвета или във 

всеки друг акт, приет на тяхно 

основание. 

Процентът на съфинансиране на 

равнището на всяка програма по Interreg 

не може да бъде по-голям от 80%, освен 

ако по отношение на външните 

трансгранични програми или 

програмите по компонент 3 на Interreg 

се определи по-висок процент съответно 

в регламенти (ЕС) [ИПП III], [ИСРМС] 

или Решение [ПОСТ] на Съвета или във 

всеки друг акт, приет на тяхно 

основание. 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В допълнение към специфичните 

цели на ЕФРР, определени в член [2] от 

Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и, 

където е приложимо, външните 

финансови инструменти на Съюза също 

могат да предоставят принос за 

специфичните цели по ЦП 4, както 

3. В допълнение към специфичните 

цели на ЕФРР, определени в член [2] от 

Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и 

където е приложимо, външните 

финансови инструменти на Съюза също 

предоставят принос за специфичните 

цели по ЦП 4, както следва: 
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следва: 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 4 – буква а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) по програми по компонент 1 и 2Б 

на Interreg: 

a) по програми по компонент 1 и 2 

на Interreg: 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 4 – буква а – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) утвърждаване на ефикасна 

публична администрация чрез 

насърчаване на правно и 

административно сътрудничество и 

сътрудничество между гражданите и 

институциите, по-специално с оглед на 

преодоляване на правни и други пречки 

в граничните региони; 

ii) утвърждаване на ефикасна 

публична администрация чрез 

насърчаване на правно и 

административно сътрудничество и 

сътрудничество между гражданите, 

включително междуличностни 

проекти, участниците от 

гражданското общество и 

институциите, по-специално с оглед на 

преодоляване на правни и други пречки 

в граничните региони; 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. По външните програми за 

трансгранично сътрудничество и по 
програмите по компоненти 2 и 3 на 

Interreg ЕФРР и, където е приложимо, 

инструментите на ЕС за външно 

финансиране дават също така принос за 

външната специфична цел на 

политиката по Interreg „по-безопасна и 

по-сигурна Европа“, по-специално чрез 

5. По програмите по компоненти 1, 

2 и 3 на Interreg ЕФРР и където е 

приложимо, инструментите на ЕС за 

външно финансиране може да дават 

също така принос за специфичната цел 

на политиката по Interreg „по-безопасна 

и по-сигурна Европа“, по-специално 

чрез дейности в областта на 

управлението на преминаването на 
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дейности в областта на управлението на 

преминаването на границите и 

управлението на мобилността и 

миграцията, включително защита на 

мигрантите. 

границите и управлението на 

мобилността и миграцията, 

включително защита и икономическа и 

социална интеграция на мигрантите и 

бежанците, ползващи се с 

международна закрила. 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Допълнително 15% от 

средствата от ЕФРР и, където е 

приложимо, от инструментите на ЕС за 

външно финансиране по приоритети, 

различни от техническа помощ, за всяка 

една програма по компоненти 1, 2 и 3 на 

Interreg, се разпределят за специфичната 

цел по Interreg „по-добро управление на 

Interreg“ или върху външната 

специфична цел по Interreg „по-

безопасна и по-сигурна Европа“. 

2. До 15% от средствата от ЕФРР и 

където е приложимо, от инструментите 

на ЕС за външно финансиране по 

приоритети, различни от техническа 

помощ за всяка една програма по 

компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, се 

разпределят за специфичната цел по 

Interreg „по-добро управление на 

Interreg“, а до 10% може да бъдат 

разпределени за специфичната цел по 

Interreg „по-безопасна и по-сигурна 

Европа“. 

 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато с програма по компонент 

2А на Interreg се подпомага 

макрорегионална стратегия, общата 

сума от ЕФРР и, където е приложимо, 

общата разпределена сума от 

инструментите на ЕС за външно 

финансиране по приоритети, различни 

от техническа помощ, се планират за 

целите на същата стратегия. 

3. Когато с програма по компонент 

1 или 2 на Interreg се подпомага 

макрорегионална стратегия или 

стратегия за морски басейн, най-

малко 80% от сумата от ЕФРР и където 

е приложимо, част от разпределената 

сума от инструментите на ЕС за външно 

финансиране по приоритети, различни 

от техническа помощ, допринасят за 

целите на същата стратегия. 
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Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато с програма по 

компонент 2Б на Interreg се подпомага 

макрорегионална стратегия или 

стратегия за морските басейни, поне 

70% от общата сума от ЕФРР и 

където е приложимо, разпределената 

сума от инструментите на ЕС за 

външно финансиране по приоритети, 

различни от техническа помощ, се 

разпределят за целите на същата 

стратегия. 

заличава се 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 15a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 15а 

 Междурегионални иновационни 

инвестиции 

 1. Средствата, посочени в член 9, 

параграф 5а (нов), се разпределят за 

нова инициатива за междурегионални 

иновационни инвестиции, 

предназначена за: 

 a) търговска реализация и разгръщане 

на общи иновационни проекти, които 

са с потенциал за стимулиране на 

развитието на европейските вериги за 

създаване на стойност; 

 б) обединяване на изследователи, 

предприятия, организации на 

гражданското общество и публични 

администрации, участващи в 

стратегии за интелигентна 

специализация и социални иновации 

на национално или регионално 

равнище; 
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 в) пилотни проекти, чиято цел е да 

определят или подлагат на 

изпитвания нови решения на 

регионално и местно равнище в 

областта на развитието, които се 

основават на стратегиите за 

интелигентна специализация; или 

 г) обмен на опит в областта на 

иновациите с цел извличане на ползи 

от опита, придобит в рамките на 

регионалното или местното 

развитие. 

 2. За да се спази принципът за 

европейско териториално 

сближаване, с приблизително еднакъв 

дял от финансовите средства, тези 

инвестиции са насочени към 

създаването на връзки между по-слабо 

развитите и водещите региони чрез 

увеличаване на капацитета за 

интегриране и повишаване на 

съществуваща или новосъздадена 

стойност от ЕС на регионалните 

иновационни екосистеми в по-слабо 

развитите региони, а също така и на 

капацитета за участие в 

партньорства с други региони. 

 3. Комисията осъществява тези 

инвестиции при пряко или непряко 

управление. При определянето на 

дългосрочната работна програма и 

съответните покани работата ѝ се 

подпомага от експертна група. 

 4. Цялата територия на Съюза се 

подпомага от ЕФРР с оглед на 

междурегионалните иновационни 

инвестиции. Третите държави могат 

да участват в тези инвестиции, при 

условие че допринасят за 

финансирането под формата на 

външни целеви приходи. 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Целта „Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява 

посредством програмите по Interreg при 

споделено управление, с изключение на 

програмите по компонент 3, които могат 

да се изпълняват в своята цялост или 

частично при непряко управление, и 

програмите по компонент 5, които се 

изпълняват при пряко или непряко 

управление. 

1. Целта „Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява 

посредством програмите по Interreg при 

споделено управление, с изключение на 

програмите по компонент 3, които могат 

да се изпълняват в своята цялост или 

частично при непряко управление след 

консултации със заинтересованите 

страни. 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участващите държави членки и, 

когато е приложимо, трети държави, 

партньорски държави или ОСТ изготвят 

програма по Interreg в съответствие с 

образеца от приложението, за периода 

от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 

г. 

2. Участващите държави членки и 

когато е приложимо, трети държави, 

партньорски държави, ОСТ или 

организации за регионална 

интеграция и сътрудничество 
изготвят програма по Interreg в 

съответствие с образеца от 

приложението, за периода от 1 януари 

2021 г. до 31 декември 2027 г. 

 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Участващите държави членки изготвят 

програма по Interreg в сътрудничество с 

партньорите по програмата, посочени в 

член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР]. 

Участващите държави членки изготвят 

програма по Interreg в сътрудничество с 

партньорите по програмата, посочени в 

член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР]. 

При подготовката на програмите по 

Interreg в рамките на 

макрорегионалните стратегии или 

стратегиите за морските басейни 

държавите членки и партньорите по 

програмите следва да вземат предвид 
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тематичните приоритети на 

съответните макрорегионални 

стратегии и стратегии за морските 

басейни и да се консултират със 

съответните участници. Държавите 

членки и партньорите по програмите 

създават предварителен механизъм, 

който да гарантира, че всички 

участници на равнище макрорегион и 

морски басейн, органите на 

програмите по ETC, регионите и 

държавите ще проведат обсъждания 

в началото на програмния период, за 

да вземат съвместно решение 

относно приоритетите за всяка 

програма. Ако е целесъобразно, тези 

приоритети се привеждат в 

съответствие с плановете за 

действие в рамките на 

макрорегионалните стратегии или 

стратегиите за морските басейни. 

 

Изменение  93 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавата членка — домакин на 

бъдещия управляващ орган, представя 

програма по Interreg пред Комисията до 

[датата на влизане в сила плюс девет 

месеца] от името на всички участващи 

държави членки и, когато е приложимо, 

трети държави, партньорски държави 

или ОСТ. 

Държавата членка — домакин на 

бъдещия управляващ орган, представя 

една или повече програми по Interreg 

пред Комисията до [датата на влизане в 

сила плюс дванадесет месеца] от името 

на всички участващи държави членки и 

когато е приложимо, трети държави, 

партньорски държави, ОСТ или 

организации за регионална 

интеграция и сътрудничество. 

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от това, програма по Независимо от това програма по 
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Interreg, включваща подпомагане от 

инструмент на ЕС за външно 

финансиране, се представя от държавата 

членка — домакин на бъдещия 

управляващ орган, не по-късно от шест 

месеца след приемането от страна на 

Комисията на съответния стратегически 

програмен документ съгласно член 10, 

параграф 1 или когато това се изисква 

съгласно съответния основен акт на 

един или повече инструменти на ЕС за 

външно финансиране. 

Interreg, включваща подпомагане от 

инструмент на ЕС за външно 

финансиране, се представя от държавата 

членка — домакин на бъдещия 

управляващ орган, не по-късно от 

дванадесет месеца след приемането от 

страна на Комисията на съответния 

стратегически програмен документ 

съгласно член 10, параграф 1 или когато 

това се изисква съгласно съответния 

основен акт на един или повече 

инструменти на ЕС за външно 

финансиране. 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В надлежно обосновани случаи 

и със съгласието на Комисията, с цел 

увеличаване на ефикасността на 

изпълнението на програмата и 

постигането на по-мащабни операции, 

съответната държава членка може да 

реши да прехвърли на програмите по 

Interreg до [x]% от сумата на 

разпределените средства от ЕФРР за 

съответната програма по цел 

„Инвестиции за растеж и работни 

места“ за същия регион. Прехвърлената 

сума представлява отделен приоритет 

или отделни приоритети. 

3. С цел увеличаване на 

ефикасността на изпълнението на 

програмата и постигането на по-

мащабни операции, съответната 

държава членка може да реши да 

прехвърли на програмите по Interreg до 

20% от сумата на разпределените 

средства от ЕФРР за съответната 

програма по цел „Инвестиции за растеж 

и работни места“ за същия регион. 

Всяка държава членка съобщава 

предварително на Комисията, че 

възнамерява да се възползва от тази 

възможност за прехвърляне, и излага 

пред нея мотивите за решението си. 
Прехвърлената сума представлява 

отделен приоритет или отделни 

приоритети. 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – буква б – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) обобщение на основните общи б) обобщение на основните общи 
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предизвикателства, като се вземат 

предвид: 

предизвикателства, като се вземат 

предвид по-специално: 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) съвместните инвестиционни 

потребности и взаимно допълване с 

други форми на подпомагане; 

ii) съвместните инвестиционни 

потребности и взаимно допълване с 

други форми на подпомагане и 

потенциалните полезни 

взаимодействия, които трябва да 

бъдат постигнати; 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) извлечените поуки от опита в 

миналото; 

iii) извлечените поуки от опита в 

миналото и начинът, по който те са 

взети предвид в програмата; 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) обосновка за избраните цели на 

политиката и специфичните цели на 

Interreg, съответните приоритети, 

специфични цели и форми на 

подпомагане, разглеждане, когато е 

целесъобразно, на липсващите връзки в 

трансграничната инфраструктура; 

в) обосновка за избраните цели на 

политиката и специфичните цели на 

Interreg, съответните приоритети и 

разглеждане, когато е целесъобразно, на 

липсващите връзки в трансграничната 

инфраструктура; 

 

Изменение  100 

Предложение за регламент 
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Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) съответните видове дейности, 

включително списък на планираните 

операции от стратегическо значение, и 

очакваният им принос за тези 

специфични цели и за 

макрорегионалните стратегии и 

стратегиите за морските басейни, когато 

е целесъобразно; 

i) съответните видове дейности, 

включително списък на планираните 

операции от стратегическо значение, и 

очакваният им принос за тези 

специфични цели и за 

макрорегионалните стратегии и 

стратегиите за морските басейни, когато 

е целесъобразно, съответно наборът 

от критерии и съответстващите 

прозрачни критерии за подбор за тези 

операции; 

 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) основните целеви групи; заличава се 

 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка v 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

v) планираното използване на 

финансови инструменти; 

заличава се 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 – буква а – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) за програми по компонент 2 на 

Interreg, подпомагани от ПОСТ, 

разпределение по инструменти за 

финансиране („ЕФРР“ и „ПОСТ 

Гренландия“); 

iii) за програми по компонент 2 на 

Interreg, подпомагани от ПОСТ, 

разпределение по инструменти за 

финансиране („ЕФРР“ и „ПОСТ“); 
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Изменение  104 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) по отношение на таблицата, 

посочена в параграф 4, буква ж), 

подточка ii), тя включва само сумите 

за годините 2021—2025. 

заличава се 

 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 7 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) се установява процедурата за 

създаване на съвместен секретариат; 

б) се установява процедурата за 

създаване на съвместен секретариат и 

когато е приложимо, се подкрепят 

структури за управление в държавите 

членки или в трети държави; 

 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията оценява всяка 

програма по Interreg и съответствието ѝ 

с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент 

(ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия 

регламент, а в случай на подпомагане от 

инструмент на ЕС за външно 

финансиране и когато е приложимо — 

нейната съгласуваност с 

многогодишния стратегически документ 

съгласно член 10, параграф 1 или 

съответната стратегическа програмна 

рамка съгласно съответния основен акт 

на един или повече от посочените 

инструменти. 

1. Комисията оценява в условията 

на пълна прозрачност всяка програма 

по Interreg и съответствието ѝ с 

Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент 

(ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия 

регламент, а в случай на подпомагане от 

инструмент на ЕС за външно 

финансиране и когато е приложимо — 

нейната съгласуваност с 

многогодишния стратегически документ 

съгласно член 10, параграф 1 от 

настоящия регламент или съответната 

стратегическа програмна рамка 

съгласно съответния основен акт на 
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един или повече от посочените 

инструменти. 

 

Изменение  107 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Участващите държави членки и, 

когато е приложимо, трети държави, 

партньорски държави или ОСТ правят 

преглед на програмата по Interreg, като 

вземат предвид коментарите, направени 

от Комисията. 

3. Участващите държави членки и 

когато е приложимо, трети държави, 

партньорски държави, ОСТ или 

организации за регионална 

интеграция и сътрудничество правят 

преглед на програмата по Interreg, като 

вземат предвид коментарите, направени 

от Комисията. 

 

Изменение  108 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията приема решение чрез 

акт за изпълнение, с който тя одобрява 

всяка програма по Interreg, не по-късно 

от шест месеца след датата на 

представяне на програмата от 

държавата членка — домакин на 

бъдещия управляващ орган. 

4. Комисията приема решение чрез 

акт за изпълнение, с който тя одобрява 

всяка програма по Interreg, не по-късно 

от три месеца след датата на 

представяне на преразгледаната 

програма от държавата членка — 

домакин на бъдещия управляващ орган. 

 

Изменение  109 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавата членка, която е 

домакин на управляващия орган, може 

да представи мотивирано искане за 

изменение на програма по Interreg 

заедно с изменената програма, в която 

се определя очакваното въздействие на 

1. След консултация с местните 

и регионалните органи и в 

съответствие с член 6 от Регламент 

(ЕС) .../... [нов РОР)] държавата членка, 

която е домакин на управляващия орган, 

може да представи мотивирано искане 
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това изменение върху постигането на 

целите. 

за изменение на програма по Interreg 

заедно с изменената програма, в която 

се определя очакваното въздействие на 

това изменение върху постигането на 

целите. 

 

Изменение  110 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията оценява 

съответствието на изменението с 

Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент 

(ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент 

и може да направи коментари в рамките 

на три месеца от представянето на 

изменената програма. 

2. Комисията оценява 

съответствието на изменението с 

Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент 

(ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент 

и може да направи коментари в рамките 

на един месец от представянето на 

изменената програма. 

 

Изменение  111 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Участващите държави членки и, 

когато е приложимо, трети държави, 

партньорски държави или ОСТ правят 

преглед на изменената програма и 

вземат предвид коментарите, направени 

от Комисията. 

3. Участващите държави членки и 

когато е приложимо, трети държави, 

партньорски държави, ОСТ или 

организации за регионална 

интеграция и сътрудничество правят 

преглед на изменената програма и 

вземат предвид коментарите, направени 

от Комисията. 

 

Изменение  112 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията одобрява 

изменението на дадена програма по 

Interreg не по-късно от шест месеца 

4. Комисията одобрява 

изменението на дадена програма по 

Interreg не по-късно от три месеца след 



 

 58 

след представянето му от държавата 

членка. 

представянето му от държавата членка. 

 

Изменение  113 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По време на програмния период 

държавата членка може да прехвърли до 

5% от първоначално разпределената 

сума по даден приоритет и не повече от 

3% от бюджета на програмата към друг 

приоритет на същата програма по 

Interreg. 

След консултация с местните и 

регионалните органи и в 

съответствие с член 6 от Регламент 

(ЕС) .../... [нов РОР] по време на 

програмния период държавата членка 

може да прехвърли до 10% от 

първоначално разпределената сума по 

даден приоритет и не повече от 5% от 

бюджета на програмата към друг 

приоритет на същата програма по 

Interreg. 

 

Изменение  114 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посоченият мониторингов комитет 

може да създаде един или, по-специално 

в случай на подпрограми, повече 

управителни комитети, които действат 

под негова отговорност по отношение 

на подбора на операции. 

Посоченият мониторингов комитет 

може да създаде един или, по-специално 

в случай на подпрограми, повече 

управителни комитети, които действат 

под негова отговорност по отношение 

на подбора на операции. 

Управителните комитети прилагат 

принципа на партньорство, определен 

в член 6 от Регламент (ЕС) .../... [нов 

РОР], и включват партньори от 

всички участващи държави членки. 

 

Изменение  115 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Управляващият орган се 

консултира с Комисията и взема 

предвид коментарите ѝ преди 

първоначалното представяне на 

критериите за подбор пред 

мониторинговия комитет или, когато е 

приложимо, управителния комитет. 

Същото се отнася и за всички 

последващи изменения на посочените 

критерии. 

3. Управляващият орган уведомява 

Комисията преди първоначалното 

представяне на критериите за подбор 

пред мониторинговия комитет или, 

когато е приложимо, управителния 

комитет. Същото се отнася и за всички 

последващи изменения на посочените 

критерии. 

 

Изменение  116 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 4 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. При подбора на операции 

мониторинговият комитет или, когато е 

приложимо, управителният комитет: 

4. Преди мониторинговият комитет 

или, когато е приложимо, 

управителният комитет да подбере 

операции, управляващият орган: 

 

Изменение  117 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В този документ се посочват също така 

задълженията на водещия партньор по 

отношение на събиранията съгласно 

член 50. Тези задължения се определят 

от мониторинговия комитет. 

Независимо от това, водещ партньор, 

намиращ се в държава членка, трета 

държава, партньорска държава или 

ОСТ, различна от тази на своя партньор, 

не е длъжен да извършва събиране чрез 

съдебно производство. 

В този документ се посочват също така 

задълженията на водещия партньор по 

отношение на събиранията съгласно 

член 50. Свързаните със събиранията 

процедури се определят и договарят от 

мониторинговия комитет. Независимо 

от това, водещ партньор, намиращ се в 

държава членка, трета държава, 

партньорска държава или ОСТ, 

различна от тази на своя партньор, не е 

длъжен да извършва събиране чрез 

съдебно производство. 
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Изменение  118 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В операции, подбрани по компоненти 1, 

2 и 3, участват участници от поне две 

участващи държави, поне един от които 

е бенефициер от държава членка. 

В операции, подбрани по компоненти 1, 

2 и 3, участват участници от поне две 

участващи държави или ОСТ, поне един 

от които е бенефициер от държава 

членка. 

 

Изменение  119 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Операция по Interreg може да се 

изпълнява на територията на една-

единствена държава, при условие че 

въздействието и ползите за програмния 

район са посочени в заявлението за 

операцията. 

2. Операция по Interreg може да се 

изпълнява на територията на една-

единствена държава или ОСТ, при 

условие че въздействието и ползите за 

програмния район са посочени в 

заявлението за операцията. 

 

Изменение  120 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Партньорите си сътрудничат при 

разработването, изпълнението, 

осигуряването на персонал и 

финансирането на операциите по 

Interreg. 

Партньорите си сътрудничат при 

разработването и изпълнението, както 

и при осигуряването на персонал и/или 

финансирането на операциите по 

Interreg. Полага се усилие за 

ограничаване на броя на партньорите 

за всяка операция по Interreg до не 

повече от десетима. 

 

Изменение  121 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

За операции по програми по компонент 

3 на Interreg се изисква партньорите от 

най-отдалечените региони и трети 

държави, партньорски държави или 

ОСТ да си сътрудничат само по три от 

четирите измерения, посочени в първа 

алинея. 

За операции по програми по компонент 

3 на Interreg се изисква партньорите от 

най-отдалечените региони и от трети 

държави, партньорски държави или 

ОСТ да си сътрудничат само по две от 

четирите измерения, посочени в първа 

алинея. 

 

Изменение  122 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Трансгранично юридическо лице или 

ЕГТС може да бъде единствен партньор 

в операция по програмите по 

компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, при 

условие че неговите членове включват 

партньори от поне две участващи 

държави. 

Трансгранично юридическо лице или 

ЕГТС може да бъде единствен партньор 

в операция по програмите по 

компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, при 

условие че неговите членове включват 

партньори от поне две участващи 

държави или ОСТ. 

 

Изменение  123 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 7 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Единственият партньор обаче може 

да бъде регистриран в държава 

членка, неучастваща в същата 

програма, при положение че са 

изпълнени условията по член 23. 

заличава се 

 

Изменение  124 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Приносът от ЕФРР или, когато е Общият принос от ЕФРР или, когато е 
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приложимо, от инструмент на ЕС за 

външно финансиране за фонд за малки 

проекти в рамките на определена 

програма по Interreg не може да 

надхвърля 20 000 000 EUR или 15% от 

общия размер на отпуснатите средства 

за програмата по Interreg, в зависимост 

от това коя от двете стойности е 

по-ниска. 

приложимо, от инструмент на ЕС за 

външно финансиране за един или 

повече фондове за малки проекти в 

рамките на определена програма по 

Interreg не може да надхвърля 20% от 

общия размер на отпуснатите средства 

за програмата по Interreg и възлиза на 

поне 3% от общия размер на 

отпуснатите средства в случая на 

програма по Interreg за трансгранично 

сътрудничество. 

 

Изменение  125 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Бенефициерът на фонд за малки 

проекти е трансгранично юридическо 

лице или ЕГТС. 

2. Бенефициерът на фонд за малки 

проекти е публичноправна или 

частноправна организация, субект със 

или без правосубектност или 

физическо лице, отговарящо за 

започването на операциите или за 

започването и изпълнението им. 

 

Изменение  126 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Разходите за персонал и 

непреките разходи, генерирани на ниво 

бенефициер за управлението на фонда 

за малки проекти, не надвишават 20% от 

общия размер на допустимите разходи 

за съответния фонд за малки проекти. 

5. Разходите за персонал и други 

преки разходи, съответстващи на 

категориите разходи в членове 39 – 

42, както и непреките разходи, 

генерирани на ниво бенефициер за 

управлението на фонда или фондовете 

за малки проекти, не надвишават 20% от 

общия размер на допустимите разходи 

за съответния фонд или фондове за 

малки проекти. 
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Изменение  127 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато публичният принос за даден 

малък проект не надвишава 

100 000 EUR, приносът от ЕФРР или, 

когато е приложимо, от инструмент на 

ЕС за външно финансиране е под 

формата на единични разходи, 

еднократни суми или единни ставки, с 

изключение на проектите, за които 

подпомагането представлява 

държавна помощ. 

Когато публичното финансиране за 

даден малък проект не надвишава 

100 000 EUR, финансирането от ЕФРР 

или, когато е приложимо, от инструмент 

на ЕС за външно финансиране е под 

формата на единични разходи, 

еднократни суми или единни ставки. 

 

Изменение  128 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 6 – алинея 1а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато общите разходи за всяка 

операция не надвишават 100 000 EUR, 

размерът на помощта за един или 

повече малки проекти може да се 

определи въз основа на 

проектобюджет, изготвен за всеки 

отделен случай и одобрен 

предварително от органа, извършващ 

подбора на съответната операция. 

 

Изменение  129 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Освен ако в споразуменията по 

параграф 1, буква а) не е предвидено 

друго, водещият партньор гарантира, че 

останалите партньори получават общата 

сума на предоставения от съответния 

фонд на Съюза принос възможно най-

2. Освен ако в споразуменията по 

параграф 1, буква а) не е предвидено 

друго, водещият партньор гарантира, че 

останалите партньори получават общата 

сума на предоставеното от съответния 

фонд на Съюза финансиране изцяло и в 
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бързо и изцяло. Не се приспада или 

удържа каквато и да е сума и не се 

начислява специална такса или друга 

такса със същия ефект, която би 

намалила тези суми за останалите 

партньори. 

рамките на договорените между 

всички партньори срокове и съобразно 

същата процедура, прилагана по 

отношение на водещия партньор. Не 

се приспада или удържа каквато и да е 

сума и не се начислява специална такса 

или друга такса със същия ефект, която 

би намалила тези суми за останалите 

партньори. 

 

Изменение  130 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки бенефициер в държава членка, 

трета държава, партньорска 

държава или ОСТ, участващ в 

програма по Interreg, може да бъде 

определен за водещ партньор. 

Всеки бенефициер в държава членка, 

участващ в програма по Interreg, може 

да бъде определен за водещ партньор. 

 

Изменение  131 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от това държавите 

членки, третите държави, 

партньорските държави или ОСТ, 

участващи в дадена програма по 

Interreg, могат да се споразумеят, че 

даден партньор, който не получава 

подпомагане от ЕФРР или от 

инструмент на ЕС за външно 

финансиране, може да бъде определен 

за водещ партньор. 

заличава се 

 

Изменение  132 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 



 

 65 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Техническата помощ за всяка 

програма по Interreg се възстановява под 

формата на единна ставка, чрез 

прилагане на процентите, посочени в 

параграф 2, към допустимите разходи, 

включени във всяко заявление за 

плащане в съответствие с [член 85, 

параграф 3, букви а) или в)] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР], по 

целесъобразност. 

1. Техническата помощ за всяка 

програма по Interreg се възстановява под 

формата на единна ставка, чрез 

прилагане на процентите, посочени в 

параграф 2, за 2021 и 2022 г. към 

годишните вноски от 

предварителното финансиране 

съобразно букви а) и б) от член 49, 

параграф 2 от настоящия регламент 

и след това към допустимите разходи, 

включени във всяко заявление за 

плащане в съответствие с [член 85, 

параграф 3, букви а) или в)] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР], по 

целесъобразност за следващите 

години. 

 

Изменение  133 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) за програми по Interreg за 

вътрешно трансгранично 

сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 

6%; 

a) за програми по Interreg за 

вътрешно трансгранично 

сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 

7%; 

 

Изменение  134 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) за програми по компоненти 2, 3 и 

4 на Interreg, за ЕФРР и, когато е 

приложимо, за инструментите на ЕС за 

външно финансиране: 7%. 

в) за програми по компоненти 2, 3 и 

4 на Interreg, за ЕФРР и когато е 

приложимо, за инструментите на ЕС за 

външно финансиране: 8%. 

 

Изменение  135 

Предложение за регламент 
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Член 27 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В срок от три месеца от датата на 

нотифициране на държавите членки на 

решението на Комисията за приемане на 

дадена програма по Interreg държавите 

членки и, когато е приложимо, третите 

държави, партньорските държави и 

ОСТ, участващи в програмата, със 

съгласието на управляващия орган, 

създават комитет за мониторинг на 

изпълнението на съответната програма 

по Interreg („мониторингов комитет“). 

1. В срок от три месеца от датата на 

нотифициране на държавите членки на 

решението на Комисията за приемане на 

дадена програма по Interreg държавите 

членки и когато е приложимо, третите 

държави, партньорските държави, ОСТ 

или организации за регионална 

интеграция и сътрудничество, 

участващи в програмата, със съгласието 

на управляващия орган, създават 

комитет за мониторинг на изпълнението 

на съответната програма по Interreg 

(„мониторингов комитет“). 

 

Изменение  136 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Мониторинговият комитет се 

председателства от представител на 

държавата членка, която е домакин 

на управляващия орган, или от 

представител на управляващия орган. 

заличава се 

Когато процедурният правилник на 

мониторинговия комитет определя 

ротационно председателство, 

мониторинговият комитет може да 

се председателства от представител 

на трета държава, партньорска 

държава или ОСТ и да се 

съпредседателства от представител 

на държавата членка или на 

управляващия орган, и обратно. 

 

 

Изменение  137 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Управляващият орган публикува 

процедурния правилник на 

мониторинговия комитет и всички 

данни и информация, споделена с 

мониторинговия комитет, на уебсайта, 

посочен в член 35, параграф 2. 

6. Управляващият орган публикува 

процедурния правилник на 

мониторинговия комитет, обобщението 

на данните и информацията, както и 

всички решения, споделени с 

мониторинговия комитет, на уебсайта, 

посочен в член 35, параграф 2. 

 

Изменение  138 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съставът на мониторинговия комитет на 

всяка програма по Interreg се одобрява 

от държавите членки и, когато е 

приложимо, от третите държави, 

партньорските държави и ОСТ, 

участващи в тази програма, и 

гарантира балансирано 

представителство на съответните 

органи, междинни звена и 

представители на партньорите по 

програмата, посочени в член [6] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите 

членки, от трети държави, партньорски 

държави и ОСТ. 

Съставът на мониторинговия комитет на 

всяка програма по Interreg може да се 

одобрява от държавите членки и когато 

е приложимо, от третите държави, 

партньорските държави и ОСТ, 

участващи в тази програма, като целта 

е балансирано представителство на 

съответните органи, междинни звена и 

представители на партньорите по 

програмата, посочени в член [6] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите 

членки, от трети държави, партньорски 

държави и ОСТ. 

 

Изменение  139 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съставът на съответния 

мониторингов комитет взема предвид 

броя на участващите държави 

членки, трети държави, партньорски 

държави и ОСТ в съответната 

програма по Interreg. 

заличава се 
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Изменение  140 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мониторинговият комитет включва 

представители на организации, 

създадени съвместно в целия програмен 

район или в част от него, включително 

ЕГТС. 

Мониторинговият комитет включва 

представители на региони и местни 

правителства, както и други 
организации, създадени съвместно в 

целия програмен район или в част от 

него, включително ЕГТС. 

 

Изменение  141 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Управляващият орган публикува 

списък на членовете на 

мониторинговия комитет на уебсайта, 

посочен в член 35, параграф 2. 

2. Управляващият орган публикува 

списък на органите или 

организациите, назначени като 

членове на мониторинговия комитет на 

уебсайта, посочен в член 35, параграф 2. 

 

Изменение  142 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Представители на Комисията 

участват в работата на мониторинговия 

комитет в качеството си на консултанти. 

3. Представители на Комисията 

може да участват в работата на 

мониторинговия комитет в качеството 

си на консултанти. 

 

Изменение  143 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Представители на органите, 
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създадени в рамките на целия обхват 

на програмата или на част от него, 

включително ЕГТС, може да 

участват в работата на 

мониторинговия комитет в 

качеството си на консултанти. 

 

Изменение  144 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) напредъка в изграждането на 

административен капацитет за целите на 

публичните институции и на 

бенефициерите, където е приложимо. 

ж) напредъка в изграждането на 

административен капацитет за целите на 

публичните институции и на 

бенефициерите, където е приложимо, и 

предлага евентуални допълнителни 

мерки за подкрепа, ако това е 

необходимо. 

 

Изменение  145 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) методологията и критериите, 

използвани за подбор на операции, 

включително измененията в тях, след 

консултация с Комисията съгласно 

член 22, параграф 2, без да се засяга 

[член 27, параграф 3, букви б), в) и г)] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР]; 

a) методологията и критериите, 

използвани за подбор на операции, 

включително измененията в тях, след 

като уведоми Комисията съгласно 

член 22, параграф 2 от настоящия 

регламент, без да се засягат [член 27, 

параграф 3, букви б), в) и г)] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР]; 

 

Изменение  146 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По искане на Комисията 

управляващият орган — в рамките на 

2. По искане на Комисията 

управляващият орган — в рамките на 
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един месец — предоставя на Комисията 

информацията за елементите, изброени 

в член 29, параграф 1: 

три месеца — предоставя на 

Комисията информацията за 

елементите, изброени в член 29, 

параграф 1: 

 

Изменение  147 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки управляващ орган изпраща по 

електронен път на Комисията 

кумулативни данни за съответната 

програма по Interreg до 31 януари, 31 

март, 31май, 31 юли, 30 септември и 30 

ноември всяка година в съответствие с 

образеца от приложение [VII] към 

Регламент (ЕС) [нов РОР]. 

Всеки управляващ орган изпраща по 

електронен път на Комисията данни за 

съответната програма по Interreg 

съобразно член 31, параграф 2, буква а) 

от настоящия регламент до 31 

януари, 31 май и 30 септември всяка 

година, както и данни съобразно 

член 31, параграф 2, буква б) от 

настоящия регламент един път 

годишно в съответствие с образеца от 

приложение [VII] към Регламент (ЕС) 

[нов РОР]. 

 

Изменение  148 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Предаването на данни се извършва, 

като се използват съществуващите 

системи за докладване на данни, 

доколкото тези системи са се 

доказали като надеждни през 

предходния програмен период. 

 

Изменение  149 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) стойностите на показателите за б) стойностите на показателите за 
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крайния продукт и показателите за 

резултата за подбраните операции по 

Interreg и постигнатите от операциите 

по Interreg стойности. 

крайния продукт и показателите за 

резултата за подбраните операции по 

Interreg и постигнатите от 

финализираните операции по Interreg 

стойности. 

 

Изменение  150 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общите показатели за крайния 

продукт и общите показатели за 

резултата, както е посочено в 

приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов 

ЕФРР], и, когато е необходимо, 

специфичните за програмата 

показатели за крайния продукт и за 

резултата се използват в съответствие 

с член [12, параграф 1] от Регламент 

(ЕС) [нов РОР], член 17, параграф 3, 

буква г), подточка ii) и член 31, 

параграф 2, буква б) от настоящия 

регламент. 

1. Общите показатели за крайния 

продукт и общите показатели за 

резултата, както е посочено в 

приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов 

ЕФРР], и за които се счита, че са най-

подходящи за измерването на 

напредъка по отношение на целите по 

цел „Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg), се 

използват в съответствие с член [12, 

параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов 

РОР], член 17, параграф 4, буква д), 

подточка ii) и член 31, параграф 2, буква 

б) от настоящия регламент. 

 

Изменение  151 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 1a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Когато е необходимо и в 

надлежно обосновани от 

управляващия орган случаи, се 

използват специфични за програмата 

показатели за крайния продукт и за 

резултата в допълнение към 

показателите, избрани в 

съответствие с параграф 1. 

 

Изменение  152 

Предложение за регламент 
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Член 34 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Управляващият орган извършва 

оценки на всяка програма по Interreg. В 

рамките на всяка оценка се разглежда 

ефективността, ефикасността, 

значимостта, съгласуваността и 

европейската добавена стойност на 

програмата с цел подобряване на 

качеството на планирането и 

изпълнението на съответната програма 

по Interreg. 

1. Управляващият орган извършва 

оценки на всяка програма по Interreg не 

повече от веднъж годишно. В рамките 

на всяка оценка се разглежда 

ефективността, ефикасността, 

значимостта, съгласуваността и 

европейската добавена стойност на 

програмата с цел подобряване на 

качеството на планирането и 

изпълнението на съответната програма 

по Interreg. 

 

Изменение  153 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Управляващият орган осигурява 

необходимите процедури за получаване 

и събиране на данните, необходими за 

оценките. 

4. Управляващият орган има за цел 

да осигури необходимите процедури за 

получаване и събиране на данните, 

необходими за оценките. 

 

Изменение  154 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Прилага се член [44, параграфи 

2—7] от Регламент (ЕС) [нов РОР] 

относно отговорностите на 

управляващия орган. 

3. Прилага се член [44, параграфи 

2—6] от Регламент (ЕС) [нов РОР] 

относно отговорностите на 

управляващия орган. 

 

Изменение  155 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) поставя на място, видимо за 

обществеността, табели или табла 

веднага щом започне изпълнението на 

операцията по Interreg, включващо 

физически инвестиции или закупуване 

на оборудване, чиито общи разходи 

надвишават 100 000 EUR; 

в) поставя на място, видимо за 

обществеността, табели или табла 

веднага щом започне изпълнението на 

операцията по Interreg, включващо 

физически инвестиции или закупуване 

на оборудване, чиито общи разходи 

надвишават 50 000 EUR; 

 

Изменение  156 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) за операции по Interreg, които не 

попадат в обхвата на буква в), поставя 

на място, видимо за обществеността, 

поне един хартиен или електронен 

плакат с минимален размер А3 с 

информация за операцията по Interreg, 

подчертаващ подпомагането от фонд по 

Interreg; 

г) за операции по Interreg, които не 

попадат в обхвата на буква в), поставя 

на място, видимо за обществеността, 

поне един хартиен и по 

целесъобразност – електронен плакат с 

минимален размер А2 с информация за 

операцията по Interreg, подчертаващ 

подпомагането от фонд по Interreg; 

 

Изменение  157 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) за операции от стратегическо 

значение, чиито общи разходи 

надвишават 10 000 000 EUR, организира 

комуникационна проява и ангажира 

своевременно Комисията и отговорния 

управляващ орган. 

д) за операции от стратегическо 

значение и за операции, чиито общи 

разходи надвишават 5 000 000 EUR, 

организира комуникационна проява и 

ангажира своевременно Комисията и 

отговорния управляващ орган. 

 

Изменение  158 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Когато бенефициерът не изпълни 

задълженията си по член [42] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР] или 

параграфи 1 и 2 от настоящия член, 

държавата членка прилага финансова 

корекция, като анулира до 5% от 

подпомагането от фондовете за 

съответната операция. 

6. Когато бенефициерът не изпълни 

задълженията си по член [42] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР] или 

параграфи 1 и 2 от настоящия член или 

не коригира пропуска си своевременно, 

управляващият орган прилага 

финансова корекция, като анулира до 

5% от подпомагането от фондовете за 

съответната операция. 

 

Изменение  159 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 3 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) под формата на единна ставка 

по силата на член [50, параграф 1] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР]. 

в) преките разходи за персонал по 

дадена операция могат да се изчислят 

с единна ставка в размер до 20% от 

преките разходи, различни от 

преките разходи за персонал по тази 

операция, без да се изисква от 

държавата членка да извършва 

изчисления за определянето на 

приложимата ставка. 

 

Изменение  160 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 5 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) чрез разделяне на брутните 

месечни разходи за труд на месечното 

време за отработване, определено в 

акта за наемане на работа, изразено в 

часове; или 

a) чрез разделяне на последно 

документираните брутни месечни 

разходи за труд на месечното време за 

отработване на съответното лице 

според приложимото 

законодателство, както е посочено в 

трудовия договор и в член 50, 

параграф 2, буква б) от Регламент 

(ЕС) .../... [нов РОР]; или 
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Изменение  161 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Що се отнася до разходите за 

персонала, свързани с лица, които по 

силата на акта за наемане на работа се 

трудят почасово, тези разходи са 

допустими, като броят на действително 

отработените часове по операцията се 

приложи към предвидената в акта за 

наемане на работа почасова ставка въз 

основа на система за регистриране на 

работното време. 

6. Що се отнася до разходите за 

персонала, свързани с лица, които по 

силата на акта за наемане на работа се 

трудят почасово, тези разходи са 

допустими, като броят на действително 

отработените часове по операцията се 

приложи към предвидената в акта за 

наемане на работа почасова ставка въз 

основа на система за регистриране на 

работното време. Ако все още не са 

включени в договорената почасова 

ставка, разходите за заплати, 

посочени в член 38, параграф 2, 

буква б), могат да бъдат добавени към 

тази почасова ставка в съответствие 

с приложимото национално 

законодателство. 

 

Изменение  162 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разходите за офиси и 

административните разходи се 

ограничават до следните елементи: 

Разходите за офиси и 

административните разходи се 

ограничават до 15% от общите преки 

разходи по дадена операция и до 
следните елементи: 

 

Изменение  163 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Прякото плащане на разходи 

съгласно настоящия член, направени от 

служител на бенефициера, се 

4. Прякото плащане на разходи 

съгласно настоящия член, направени от 

служител на бенефициера, се 
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потвърждава с доказателства за тяхното 

възстановяване на служителя от 

бенефициера. 

потвърждава с доказателства за тяхното 

възстановяване на служителя от 

бенефициера. Тази категория разходи 

може да се използва за пътни 

разноски на обслужващ персонал и 

други заинтересовани страни с цел 

изпълнение и насърчаване на 

операциите по Interreg и програмата. 

 

Изменение  164 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Пътните и квартирните разходи 

по дадена операция могат да се 

изчисляват при единна ставка в размер 

до 15% от преките разходи, различни 

от преките разходи за персонал по 

съответната операция. 

5. Пътните и квартирните разходи 

по дадена операция могат да се 

изчисляват при единна ставка в размер 

до 15% от преките разходи по 

съответната операция. 

 

Изменение  165 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разходите за външни експертни оценки 

и услуги се ограничават до разходи за 

следните професионални услуги и 

експертни оценки, предоставени от 

публичноправна или частноправна 

организация или от физическо лице, 

различно от бенефициера по 

операцията: 

Разходите за външни експертни оценки 

и услуги се състоят, но не се 

ограничават до разходи за следните 

професионални услуги и експертни 

оценки, предоставени от 

публичноправна или частноправна 

организация или от физическо лице, 

различно от бенефициера, 

включително всички партньори, по 

операцията: 

 

Изменение  166 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 1 – буква о 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) пътни и квартирни разходи за 

външни експерти, лектори, 

председатели на заседания и 

доставчици на услуги; 

о) пътни и квартирни разходи за 

външни експерти; 

 

Изменение  167 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Разходите за закупуване, наемане 

или вземане на лизинг на оборудване от 

бенефициера по операцията, различни 

от разходите по член 39, се ограничават 

до следното: 

1. Разходите за закупуване, наемане 

или вземане на лизинг на оборудване от 

бенефициера по операцията, различни 

от разходите по член 39, се състоят, но 

не се ограничават до следното: 

 

Изменение  168 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) закупуване на земя в 

съответствие с [член 58, параграф 1, 

буква в)] от Регламент (ЕС) [нов РОР]; 

a) закупуване на земя в 

съответствие с [член 58, параграф 1, 

буква б)] от Регламент (ЕС) [нов РОР]; 

 

Изменение  169 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки и, когато е 

приложимо, третите държави, 

партньорските държави и ОСТ, 

участващи в програма по Interreg, 

определят за целите на член [65] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР] единен 

управляващ орган и единен одитен 

орган. 

1. Държавите членки и когато е 

приложимо, третите държави, 

партньорските държави, ОСТ и 

организациите за регионална 

интеграция и сътрудничество, 

участващи в програма по Interreg, 

определят за целите на член [65] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР] единен 
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управляващ орган и единен одитен 

орган. 

 

Изменение  170 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Управляващият орган и одитният 

орган са разположени в една и съща 

държава членка. 

2. Управляващият орган и одитният 

орган може да бъдат разположени в 

една и съща държава членка. 

 

Изменение  171 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Що се отнася до програма по 

компонент 2Б или по компонент 1 на 

Interreg, когато последната обхваща 

дълги граници с хетерогенни 

предизвикателства пред развитието и 

потребности, свързани с развитието, 

държавите членки и, когато е 

приложимо, трети държави, 

партньорски държави и ОСТ, участващи 

в програма по Interreg, може да 

определят подпрограмни райони. 

5. Що се отнася до програма по 

компонент 1 на Interreg, когато 

последната обхваща дълги граници с 

хетерогенни предизвикателства пред 

развитието и потребности, свързани с 

развитието, държавите членки и когато 

е приложимо, трети държави, 

партньорски държави и ОСТ, участващи 

в програма по Interreg, може да 

определят подпрограмни райони. 

 

Изменение  172 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. В случаите, когато в 

съответствие с член [65, параграф 3] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР] 

управляващият орган определи 

междинно звено за програма по 

Interreg, междинното звено изпълнява 

тези задачи в повече от една участваща 

6. В случаите, когато в 

съответствие с член [65, параграф 3] от 

Регламент (ЕС) [нов РОР] 

управляващият орган определи едно 

или няколко междинни звена за 

програма по Interreg, съответното 

междинно звено или междинни звена 
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държава членка или, когато е 

приложимо, в трета държава, 

партньорска държава или ОСТ. 

изпълняват тези задачи в повече от 

една участваща държава членка или в 

съответната им държава членка, 

или, когато е приложимо, в повече от 

една трета държава, партньорска 

държава или ОСТ. 

 

Изменение  173 

Предложение за регламент 

Член 45 – параграф 1a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Чрез дерогация от член 87, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) .../... 

[нов РОР] Комисията възстановява 

като междинни плащания 100% от 

сумите, включени в заявлението за 

плащане, което е резултат от 

прилагането на процента на 

съфинансиране по програмата към 

общите допустими разходи или към 

публичното участие, в зависимост от 

случая. 

 

Изменение  174 

Предложение за регламент 

Член 45 – параграф 1б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Когато управляващият орган 

не извършва проверка по член 68, 

параграф 1, буква а) от Регламент 

(ЕС) .../... [нов РОР] в целия програмен 

район, всяка държава членка определя 

орган или лице, което отговаря за 

извършването на такава проверка по 

отношение на бенефициерите на своя 

територия. 

 

Изменение  175 

Предложение за регламент 

Член 45 – параграф 1в (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1в. Чрез дерогация от член 92 от 

Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] 

програмите по Interreg не подлежат 

на годишно уравняване на сметките. 

Отчетите се уравняват в края на 

съответната програма въз основа на 

окончателния доклад за 

изпълнението. 

 

Изменение  176 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Когато общият екстраполиран 

процент на грешките, посочен в 

параграф 6, е над 2% от общите 

декларирани разходи по програмите по 

Interreg, включени в съвкупността, от 

която е подбрана общата извадка, 

Комисията изчислява общия процент 

остатъчни грешки, като се вземат 

предвид финансовите корекции, 

прилагани от съответните програмни 

органи по Interreg за отделните 

нередности, установени при одитите на 

операциите, подбрани в съответствие с 

параграф 1. 

7. Когато общият екстраполиран 

процент на грешките, посочен в 

параграф 6, е над 3,5% от общите 

декларирани разходи по програмите по 

Interreg, включени в съвкупността, от 

която е подбрана общата извадка, 

Комисията изчислява общия процент 

остатъчни грешки, като се вземат 

предвид финансовите корекции, 

прилагани от съответните програмни 

органи по Interreg за отделните 

нередности, установени при одитите на 

операциите, подбрани в съответствие с 

параграф 1. 

 

Изменение  177 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Когато общият процент 

остатъчни грешки, посочен в параграф 

7, е над 2% от декларираните разходи по 

програмите по Interreg, включени в 

съвкупността, от която е подбрана 

общата извадка, Комисията решава дали 

е необходимо да се поиска от одитния 

орган на определена програма по 

8. Когато общият процент 

остатъчни грешки, посочен в параграф 

7, е над 3,5% от декларираните разходи 

по програмите по Interreg, включени в 

съвкупността, от която е подбрана 

общата извадка, Комисията решава дали 

е необходимо да се поиска от одитния 

орган на определена програма по 
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Interreg или група програми по Interreg, 

засегнати в най-голяма степен, да 

извърши допълнителна одитна работа, 

за да се направи допълнителна оценка 

на процента на грешките и да се 

направи оценка на необходимите 

корективни мерки по отношение на 

програмите по Interreg, засегнати от 

установените нередности. 

Interreg или група програми по Interreg, 

засегнати в най-голяма степен, да 

извърши допълнителна одитна работа, 

за да се направи допълнителна оценка 

на процента на грешките и да се 

направи оценка на необходимите 

корективни мерки по отношение на 

програмите по Interreg, засегнати от 

установените нередности. 

 

Изменение  178 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) 2021 г.: 1%; a) 2021 г.: 3%; 

 

Изменение  179 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) 2022 г.: 1%; б) 2022 г.: 2,25%; 

 

Изменение  180 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) 2023 г.: 1%; в) 2023 г.: 2,25%; 

 

Изменение  181 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) 2024 г.: 1%; г) 2024 г.: 2,25%; 
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Изменение  182 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) 2025 г.: 1%; д) 2025 г.: 2,25%; 

 

Изменение  183 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) 2026 г.: 1%. е) 2026 г.: 2,25%. 

 

Изменение  184 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато външни трансгранични 

програми по Interreg се подпомагат от 

ЕФРР и ТГС по ИПП или ТГС по 

ИСРМС, предварителното финансиране 

за всички фондове за подпомагане на 

такава програма по Interreg се извършва 

в съответствие с Регламент (ЕС) [ИПП 

III] или [ИСРМС] или в съответствие с 

всеки акт, приет на тяхно основание. 

Когато външни програми по Interreg се 

подпомагат от ЕФРР и ТГС по ИПП или 

ТГС по ИСРМС, предварителното 

финансиране за всички фондове за 

подпомагане на такава програма по 

Interreg се извършва в съответствие с 

Регламент (ЕС) [ИПП III] или [ИСРМС] 

или в съответствие с всеки акт, приет на 

тяхно основание. 

 

Изменение  185 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 3 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общият размер на предварителното 

финансиране се възстановява на 

Комисията, ако не бъде представено 

Общият размер на предварителното 

финансиране се възстановява на 

Комисията, ако не бъде представено 
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заявление за плащане по 

трансграничната програма по Interreg в 

срок от 24 месеца от датата, на която 

Комисията е изплатила първата вноска 

от общата сума на предварителното 

финансиране. Подобно възстановяване 

представлява вътрешен целеви приход и 

не намалява подпомагането от ЕФРР, 

ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС за 

програмата. 

заявление за плащане по 

трансграничната програма по Interreg в 

срок от 36 месеца от датата, на която 

Комисията е изплатила първата вноска 

от общата сума на предварителното 

финансиране. Подобно възстановяване 

представлява вътрешен целеви приход и 

не намалява подпомагането от ЕФРР, 

ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС за 

програмата. 

 

Изменение  186 

Предложение за регламент 

Глава 8 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Участие на трети държави, партньорски 

държави или ОСТ в програми по 

Interreg при споделено управление 

Участие на трети държави, партньорски 

държави, ОСТ или организации за 

регионална интеграция или 

сътрудничество в програми по Interreg 

при споделено управление 

 

Изменение  187 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Глави I – VII и глава X се прилагат по 

отношение на участието на трети 

държави, партньорски държави и ОСТ в 

програми по Interreg при спазване на 

специалните разпоредби, предвидени в 

настоящата глава. 

Глави I – VII и глава X се прилагат по 

отношение на участието на трети 

държави, партньорски държави, ОСТ 

или организации за регионална 

интеграция или сътрудничество в 

програми по Interreg при спазване на 

специалните разпоредби, предвидени в 

настоящата глава. 

 

Изменение  188 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Третите държави, партньорските 

държави и ОСТ, участващи в програма 

по Interreg, изпращат служители в 

съвместния секретариат на програмата 

или откриват клон на тяхната 

територия, или и двете. 

3. Третите държави, партньорските 

държави и ОСТ, участващи в програма 

по Interreg, могат да изпращат 

служители в съвместния секретариат на 

програмата или със съгласието на 

управляващия орган да откриват клон 

на съвместния секретариат на 

своята територия, или и двете. 

 

Изменение  189 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Националният орган или 

структура, равностойна на 

длъжностното лице за комуникацията на 

програмата по Interreg, както е 

предвидено в член 35, параграф 1, 

оказва подкрепа на управляващия орган 

и партньорите в съответната трета 

държава, партньорска държава или ОСТ 

по отношение на задачите, предвидени в 

член 35, параграфи 2—7. 

4. Националният орган или 

структура, равностойна на 

длъжностното лице за комуникацията на 

програмата по Interreg, както е 

предвидено в член 35, параграф 1, може 

да оказва подкрепа на управляващия 

орган и партньорите в съответната трета 

държава, партньорска държава или ОСТ 

по отношение на задачите, предвидени в 

член 35, параграфи 2—7. 

 

Изменение  190 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Програмите по компоненти 2 и 4 

на Interreg, които съчетават принос от 

ЕФРР и от един или повече 

инструменти на ЕС за външно 

финансиране, се изпълняват при 

споделено управление, както в 

държавите членки, така и в участващите 

трети държави или партньорски 

държави или, по отношение на 

програми по компонент 3, в ОСТ — 

независимо дали ОСТ получават 

2. Програмите по компоненти 2 и 4 

на Interreg, които съчетават вноски от 

ЕФРР и от един или повече 

инструменти на ЕС за външно 

финансиране, се изпълняват при 

споделено управление, както в 

държавите членки, така и в участващите 

трети държави, партньорски държави, 

участващи ОСТ или, по отношение на 

програми по компонент 3, в ОСТ — 

независимо дали ОСТ получават 
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подпомагане от един или повече 

инструменти на ЕС за външно 

финансиране. 

подпомагане от един или повече 

инструменти на ЕС за външно 

финансиране. 

 

Изменение  191 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) при споделено управление, както 

в държавите членки, така и във всяка 

участваща трета държава или ОСТ; 

а) при споделено управление, както 

в държавите членки, така и във всяка 

участваща трета държава, ОСТ или 

група от трети държави, членуващи в 

регионална организация; 

 

Изменение  192 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) при споделено управление само в 

държавите членки и във всяка 

участваща трета държава или ОСТ по 

отношение на разходи от ЕФРР извън 

Съюза за една или повече операции, 

докато приносът от един или повече 

инструменти на ЕС за външно 

финансиране се управлява при непряко 

управление; 

б) при споделено управление само в 

държавите членки и във всяка 

участваща трета държава, ОСТ или 

група от трети държави, членуващи в 

регионална организация, по отношение 

на разходи от ЕФРР извън Съюза за 

една или повече операции, докато 

вноските от един или повече 

инструменти на ЕС за външно 

финансиране се управляват при 

непряко управление; 

 

Изменение  193 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) при непряко управление, както в 

държавите членки, така и във всяка 

участваща трета държава или ОСТ. 

в) при непряко управление, както в 

държавите членки, така и във всяка 

участваща трета държава, ОСТ или 

група от трети държави, членуващи в 
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регионална организация. 

 

Изменение  194 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато цялата или част от програма по 

компонент 3 на Interreg се изпълнява 

при непряко управление, се прилага 

член 60. 

Когато цялата или част от програма по 

компонент 3 на Interreg се изпълнява 

при непряко управление, се изисква 

предварително споразумение между 

съответните държави членки и 

региони и се прилага член 60. 

 

Изменение  195 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 3a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Могат да бъдат отправени 

съвместни покани за представяне на 

предложения за мобилизиране на 

финансиране от двустранни или 

многонационални програми по 

ИСРМС и ЕТС, ако съответните 

управляващи органи се договорят да 

направят това. В съдържанието на 

поканата се посочва неговият 

географски обхват и очакваният му 

принос за постигане на целите на 

съответните програми. 

Управляващите органи решават дали 

за поканата се прилагат правилата за 

ИСРМС или правилата за ЕТС. Те 

могат да решат да назначат „водещ 

управляващ орган“, който да отговаря 

за задачите по управление и контрол, 

свързани с поканата. 

 

Изменение  196 

Предложение за регламент 

Член 55 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато в дневния ред на 

заседанието на мониторинговия комитет 

или, когато е приложимо, на 

управителния комитет е изборът на един 

или повече големи инфраструктурни 

проекти, управляващият орган предава 

концептуална бележка за всеки такъв 

проект на Комисията най-късно два 

месеца преди датата на заседанието. 

Концептуалната бележка се състои 

максимум от три страници и съдържа 

име, местоположение, бюджет, водещ 

партньор и партньори, както и основни 

цели и предвидена престация. Ако 

концептуалната бележка относно един 

или повече големи инфраструктурни 

проекти не е предадена на Комисията в 

рамките на посочения срок, Комисията 

може да поиска председателят на 

мониторинговия комитет или на 

управителния комитет да отстрани 

съответните проекти от дневния ред на 

заседанието. 

3. Когато в дневния ред на 

заседанието на мониторинговия комитет 

или, когато е приложимо, на 

управителния комитет е изборът на един 

или повече големи инфраструктурни 

проекти, управляващият орган предава 

концептуална бележка за всеки такъв 

проект на Комисията най-късно два 

месеца преди датата на заседанието. 

Концептуалната бележка се състои 

максимум от пет страници и съдържа 

име, местоположение, бюджет, водещ 

партньор и партньори, както и основни 

цели и предвидена престация, и освен 

това включва надежден бизнес план, 

който доказва, че проектът или 

продължаването на проекта са 

осигурени, дори без предоставяне на 

средства по Interreg. Ако 

концептуалната бележка относно един 

или повече големи инфраструктурни 

проекти не е предадена на Комисията в 

рамките на посочения срок, Комисията 

може да поиска председателят на 

мониторинговия комитет или на 

управителния комитет да отстрани 

съответните проекти от дневния ред на 

заседанието. 

 

Изменение  197 

Предложение за регламент 

Член 60 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато цялата или част от 

програма по компонент 3 на Interreg се 

изпълнява при непряко управление в 

съответствие с член 53, параграф 3, 

буква б) или в), задачите, свързани с 

изпълнението на бюджета, се възлагат 

на една от организациите, посочени в 

[член 62, параграф 1, първа алинея, 

буква в)] от Регламент (ЕС, Евратом) 

[FR-Omnibus], по-специално на такава 

1. Когато след провеждане на 

консултации със заинтересованите 

страни, цялата или част от програма по 

компонент 3 на Interreg се изпълнява 

при непряко управление в съответствие 

с член 53, параграф 3, буква б) или в) 

от настоящия регламент, задачите, 

свързани с изпълнението, се възлагат на 

една от организациите, посочени в 

[член 62, параграф 1, първа алинея, 
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организация със седалище в участваща 

държава членка, включително 

управляващия орган на съответната 

програма по Interreg. 

буква в)] от Регламент (ЕС, Евратом) 

[FR-Omnibus], по-специално на такава 

организация със седалище в участваща 

държава членка, включително 

управляващия орган на съответната 

програма по Interreg. 

 

Изменение  198 

Предложение за регламент 

Член 61 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 61 заличава се 

Междурегионални иновационни 

инвестиции 

 

По инициатива на Комисията ЕФРР 

може да предоставя подпомагане за 

междурегионалните иновационни 

инвестиции, както е посочено в 

член 3, параграф 5, които обединяват 

изследователите, предприятията, 

гражданското общество и 

публичните администрации, 

участващи в стратегиите за 

интелигентна специализация, 

установени на национално или 

регионално равнище. 

 

 

Изменение  199 

Предложение за регламент 

Член -62 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член -62 

 Освобождаване от задължението за 

уведомяване, предвидено в член 108, 

параграф 3 от ДФЕС 

 Комисията може да обяви, че 

помощта за проекти, подпомагани от 

ЕС в рамките на европейското 

териториално сътрудничество, е 

съвместима с вътрешния пазар и не 
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подлежи на изискването за 

уведомяване по член 108, параграф 3 

от ДФЕС. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0295 

Специално разпределени средства за инициативата за младежка 

заетост ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 

на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените 

средства за инициативата за младежка заетост (COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 

2019/0027(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2019)0055), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0041/2019), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 22 март 2019 г.4, 

— след консултация с Комитета на регионите, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие, както и 

становището на комисията по бюджети (A8-0085/2019), 

А. като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към 

гласуване преди да е изтекъл осемседмичният срок, предвиден в член 6 от 

Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност; 

                                                 
4  Все още непубликувано в Официален вестник. 
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1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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P8_TC1-COD(2019)0027 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 март 2019 г. с 

оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата 

по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка 

заетост 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

специално член 177 от него,  

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет5, 

след консултация с Комитета на регионите,  

в съответствие с обикновената законодателна процедура6, 

                                                 
5 Становище от 22 март 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник). 
6  Позиция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. 
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като имат предвид, че: 

(1) С Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета7 се 

определят общоприложимите и общите правила, приложими за европейските 

структурни и инвестиционни фондове.  

(2) С общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година8 бе изменен 

общият размер на средствата за инициативата за младежка заетост, като 

бюджетните кредити за поети задължения за специално разпределените 

средства за инициативата за младежка заетост през 2019 г. бяха увеличени с 

116,7 млн. евро по текущи цени, a бюджетните кредити за поети задължения за 

специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост за 

целия програмен период бяха увеличенидо 4 527 882 072 EUR по текущи цени.  

(3) За 2019 г. допълнителните средства в размер на 99 573 877 EUR по цени от 

2011 г. се финансират от общия марж за поетите задължения в рамките на 

маржа на Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. 

(4) Поради напредналия стадий на изпълнение на оперативните програми за 

програмния период 2014—2020 г. е целесъобразно да се предвидят специфични 

мерки за улесняване на изпълнението на инициативата за младежка заетост. 

                                                 
7 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на 

общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OB L 347, 

20.12.2013 г., стр. 320). 
8 ОВ L 67, 7.3.2019 г., стр. 1. 
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(5) Предвид спешната необходимост от изменение на програмите в подкрепа на 

инициативата за младежка заетост, така че да се включат допълнителните 

средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за 

младежка заетост преди края на 2019 г., настоящият регламент следва да влезе в 

сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

(6) Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде съответно изменен, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
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Член 1 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изменя, както следва: 

1) В член 91 параграф 1 се заменя със следното: 

„1. Наличните средства за поемане на бюджетни задължения за икономическо, 

социално и териториално сближаване за периода 2014—2020 г. са в размер на 

330 081 919 243 EUR по цени от 2011 г. в съответствие с годишното 

разпределение, посочено в приложение VI, от които 325 938 694 233 EUR 

представляват глобалните средства, разпределени за ЕФРР, ЕСФ и 

Кохезионния фонд, а 4 143 225 010 EUR представляват специално 

разпределени средства за инициативата за младежка заетост. За целите на 

програмирането и последващото включване в бюджета на Съюза размерът на 

средствата за икономическо, социално и териториално сближаване се 

индексира с 2 % годишно.“ 
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2) В член 92 параграф 5 се заменя със следното: 

„5. Средствата за инициативата за младежка заетост са в размер на 

4 143 225 010 EUR от специално разпределените средства за инициативата за 

младежка заетост, 99 573 877 EUR от които представляват допълнителни 

средства за 2019 г. Тези средства се допълват от целеви инвестиции по линия 

на ЕСФ в съответствие с член 22 от Регламента за ЕСФ.  

Държавите членки, които се ползват от допълнителните средства по линия на 

специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост за 

2019 г. съгласно първа алинея, могат да поискат прехвърлянето към ЕСФ на до 

50 % от допълнителните средства по линия на специално разпределените за 

инициативата за младежка заетост средства, което да съставлява размерът на 

съответните целеви инвестиции по линия на ЕСФ по силата на член 22 от 

Регламентa за ЕСФ. Такова прехвърляне се извършва в полза на различните 

категории региони, съответстващи на категоризацията на регионите, които 

отговарят на условията за целите на увеличението на специално 

разпределените средства за инициативата за младежка заетост. Държавите 

членки заявяват прехвърлянето в искането за изменение на програмата в 

съответствие с член 30, параграф 1 от настоящия регламент. Средствата, 

разпределени за предходни години, не могат да се прехвърлят. 

Втора алинея от настоящия параграф се прилага за всички допълнителни 

средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за 

младежка заетост, с които общият размер на средствата надхвърля 

4 043 651 133 EUR.“. 
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3) Приложение VI се заменя с текста на приложението към настоящия регламент. 

Член 2 

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

вестник на Европейския съюз. 

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 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ГОДИНИТЕ 2014—2020 

Коригиран годишен профил (включващ допълнителните средства за инициативата за 

младежка заетост) 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

В евро, по цени 

от 2011 г. 34 108 069 924 55 725 174 682 46 044 910 736 48 027 317 164 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. Общо 

В евро, по цени 

от 2011 г. 48 341 984 652  48 811 933 191 49 022 528 894  330 081 919 243  

“ 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0296 

Общ режим на облагане с акциз (преработен текст) * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно 

предложението за директива на Съвета за определяне на общия режим на 

облагане с акциз (преработен текст) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 

2018/0176(CNS)) 

 

(Специална законодателна процедура – консултация – преработка) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0346), 

— като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0381/2018), 

— като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 

относно по-структурирано използване на техниката за преработване на 

нормативни актове9, 

— като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 22 февруари 2019 г. 

до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 104, параграф 3 

от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид членове 104 и 78в от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0117/2019), 

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 

правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението 

на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 

идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на 

кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с 

въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на 

съществуващите актове, без промяна по същество; 

                                                 
9  OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1. 
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1. одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на 

консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията; 

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да го информира за това; 

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0297 

Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване 

от данъка „octroi de mer“ * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно 

предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС 

относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от 

данъка „octroi de mer“ (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS)) 

 

(Специална законодателна процедура – консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0825), 

— като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0034/2019), 

— като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0112/2019), 

1. одобрява предложението на Комисията; 

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да го информира за това; 

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0298 

Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и 

международно сътрудничество ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 

на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно 

сътрудничество (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2018)0460), 

— като взе предвид член 294, параграф 2, членове 209 и 212 и член 322, параграф 1 

от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които 

предложението му е представено от Комисията в Парламента (C8-0275/2018), 

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

Европейския съюз, 

— като взеха предвид становището на Сметната палата от 13 декември 2018 г.10, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 12 декември 2018 г.11, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.12, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи и на 

комисията по развитие в съответствие с член 55 от Правилника за дейността, 

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

развитие, както и становищата на комисията по бюджети, комисията по 

                                                 
10  ОВ C 45, 4.2.2019 г., стр. 1. 
11  ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 163. 
12  ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 295. 
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международна търговия, комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните, комисията по култура и образование, комисията по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на 

жените и равенството между половете (A8-0173/2019), 

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

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Общата цел на програмата 

„Инструмент за съседство, 

сътрудничество за развитие и 

международно сътрудничество“ 

(наричана по-долу „инструментът“) 

следва да бъде да се утвърждават и 

насърчават ценностите и интересите 

на Съюза в световен мащаб, за да се 

преследват целите и прилагат 

принципите на външната дейност на 

Съюза, определени в член 3, параграф 5 

и членове 8 и 21 от Договора за 

Европейския съюз. 

(1) Общата цел на програмата 

„Инструмент за съседство, 

сътрудничество за развитие и 

международно сътрудничество“ 

(наричана по-долу „инструментът“) 

следва да бъде да се осигури 

финансовата рамка в подкрепа на 

утвърждаването и насърчаването на 

ценностите, принципите и основните 

интереси на Съюза в световен мащаб в 

съответствие с целите и принципите 

на външната дейност на Съюза, 

определени в член 3, параграф 5 и 

членове 8 и 21 от Договора за 

Европейския съюз. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2 a) В съответствие с член 21 от 

Договора за Европейския съюз 

прилагането на настоящия 

регламент трябва да се ръководи от 

принципите на външната дейност на 

Съюза, а именно демокрацията, 

принципите на правовата държава, 

универсалността и неделимостта на 

правата на човека и основните 

свободи, зачитането на човешкото 

достойнство, равенството и 

солидарността и зачитането на 

принципите на Устава на 

Организацията на обединените нации 

и на международното право. 

Настоящият регламент има за цел да 

допринесе за постигане на целите на 
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външната дейност на Съюза, 

включително политиките на Съюза, 

свързани с правата на човека, и 

целите, описани в Стратегическата 

рамка на ЕС и Плана за действие на 

ЕС относно правата на човека и 

демокрацията. Дейността на Съюза 

следва да спомага за спазване на 

Всеобщата декларация за правата на 

човека. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3 a) В съответствие с член 167 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз Съюзът и 

държавите членки следва да засилват 

сътрудничеството с трети държави 

и компетентните международни 

организации в сферата на културата. 

Настоящият регламент следва да 

допринася за постигането на целите, 

определени в посочения член. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Основната задача на политиката 

на Съюза за сътрудничеството за 

развитие, както е определено в член 208 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, е намаляването и, 

като крайна цел, изкореняването на 

бедността. Политиката за 

сътрудничество за развитие на Съюза 

също така допринася за постигането на 

целите на външната дейност на Съюза, и 

по-специално за подпомагане на 

устойчивото развитие в икономическо и 

(4) Основната задача на политиката 

на Съюза за сътрудничеството за 

развитие, както е определено в член 208 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), е 

намаляването и, като крайна цел, 

изкореняването на бедността. 

Политиката за сътрудничество за 

развитие на Съюза също така допринася 

за постигането на целите на външната 

дейност на Съюза, и по-специално за 

подпомагане на устойчивото развитие в 
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социално отношение и в областта на 

опазването на околната среда в 

развиващите се държави, с основна цел 

изкореняване на бедността, както е 

посочено в член 21, параграф 2, буква г) 

от Договора за Европейския съюз. 

икономическо и социално отношение и 

в областта на опазването на околната 

среда в развиващите се държави, с 

основна цел изкореняване на бедността, 

както е посочено в член 21, параграф 2, 

буква г) от ДЕС, и запазване на траен 

мир, предотвратяване на конфликти 

и укрепване на международната 

сигурност, както е предвидено в 

член 21, параграф 2, буква в) от ДЕС. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Съюзът осигурява съгласуваност 

на политиката за развитие, както се 

изисква съгласно член 208 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз. Съюзът следва да взема предвид 

целите на сътрудничеството за развитие 

в политиките, които е вероятно да 

засегнат развиващите се държави, което 

ще бъде основен елемент на стратегията 

за постигане на целите за устойчиво 

развитие, определени в Програмата до 

2030 г. за устойчиво развитие (наричана 

по-долу „Програмата до 2030 г.“), 

приета от Обеднените нации през 

септември 2015 г.45 Осигуряването на 

съгласуваност на политиката за 

устойчиво развитие, предвидено в 

Програмата до 2030 г., изисква да се 

отчита въздействието на всички 

политики върху устойчивото развитие 

на всички равнища – национално, в 

рамките на Съюза, в други държави и на 

световно равнище. 

(5) Съюзът осигурява съгласуваност 

на политиката за развитие, както се 

изисква съгласно член 208 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз. Съюзът следва да взема предвид 

целите на сътрудничеството за развитие 

в политиките, които е вероятно да 

засегнат развиващите се държави, което 

ще бъде основен елемент на стратегията 

за постигане на целите за устойчиво 

развитие, определени в Програмата до 

2030 г. за устойчиво развитие (наричана 

по-долу „Програмата до 2030 г.“), 

приета от Обеднените нации през 

септември 2015 г.45 Осигуряването на 

съгласуваност на политиката за 

устойчиво развитие, предвидено в 

Програмата до 2030 г., изисква да се 

отчита въздействието на всички 

политики върху устойчивото развитие 

на всички равнища – национално, в 

рамките на Съюза, в други държави и на 

световно равнище. Политиките на 

Съюза и на държавите членки за 

сътрудничество за развитие следва да 

се допълват и подсилват взаимно. 

__________________ __________________ 

45 „Да преобразим света: Програма до 

2030 г. за устойчиво развитие“, приета 

на срещата на високо равнище на ООН 

45 „Да преобразим света: Програма до 

2030 г. за устойчиво развитие“, приета 

на срещата на високо равнище на ООН 
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по въпросите на устойчивото развитие 

на 25 септември 2015 г. (A/RES/70/1). 

по въпросите на устойчивото развитие 

на 25 септември 2015 г. (A/RES/70/1). 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Глобалният контекст за действие 

се характеризира със стремежа за 

постигане на основан на правила 

световен ред с многостранното 

сътрудничество като негов ключов 

принцип и Обединените нации в 

неговата основа. Програмата до 2030 г., 

заедно с Парижкото споразумение 

относно изменението на климата57 и 

Програмата за действие от Адис 

Абеба58, представлява отговора на 

международната общност на глобалните 

предизвикателства и тенденциите във 

връзка с устойчивото развитие. С целите 

за устойчиво развитие, залегнали в 

нейната основа, Програмата до 2030 г. 

представлява преобразуваща рамка за 

изкореняване на бедността и постигане 

на устойчиво развитие в световен 

мащаб. Тя е универсална по обхват, като 

предоставя всеобхватна споделена 

рамка за действие, която се прилага за 

Съюза, за неговите държави членки и за 

неговите партньори.  Тя установява 

баланс между икономическите, 

социалните и екологичните измерения 

на устойчивото развитие, като отчита 

съществените взаимовръзки между 

нейните цели и подцели. Целта на 

Програмата до 2030 г. е никой да не 

бъде изоставен. Изпълнението на 

Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 

координирано с други съответни 

международни ангажименти на Съюза. 

При действията, предприемани 

съгласно настоящия регламент, следва 

да се обръща специално внимание на 

взаимовръзките между целите за 

устойчиво развитие и на 

(7) Глобалният контекст за действие 

се характеризира със стремежа за 

постигане на основан на правила и 

ценности световен ред с 

многостранното сътрудничество като 

негов ключов принцип и Обединените 

нации в неговата основа. Програмата до 

2030 г., заедно с Парижкото 

споразумение относно изменението на 

климата57 (Парижкото споразумение) 

и Програмата за действие от Адис 

Абеба58, представлява отговора на 

международната общност на глобалните 

предизвикателства и тенденциите във 

връзка с устойчивото развитие. С целите 

за устойчиво развитие, залегнали в 

нейната основа, Програмата до 2030 г. 

представлява преобразуваща рамка за 

изкореняване на бедността и постигане 

на устойчиво развитие в световен 

мащаб, както и за насърчаване на 

мирни, справедливи и приобщаващи 

общества, като същевременно се 

преодолява изменението на климата 

и се работи за опазването на 

океаните и горите. Тя е универсална 

по обхват, като предоставя всеобхватна 

споделена рамка за действие, която се 

прилага за Съюза, за неговите държави 

членки и за неговите партньори. Тя 

установява баланс между 

икономическите, социалнитe, 

културните, образователните и 

екологичните измерения на устойчивото 

развитие, като отчита съществените 

взаимовръзки между нейните цели и 

подцели. Целта на Програмата до 

2030 г. е никой да не бъде изоставен и 

помощта да стигне първо до най-
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интегрираните действия, които могат да 

създадат съпътстващи ползи и да 

изпълнят многостранните цели по 

последователен начин. 

нуждаещите се. Изпълнението на 

Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 

координирано с други съответни 

международни ангажименти на Съюза. 

Действията, предприемани съгласно 

настоящия регламент, следва да се 

ръководят от принципите и целите, 

определени в Програмата до 2030 г., 

Парижкото споразумение и 

Програмата за действие от Адис 

Абеба, и следва да допринасят за 

постигането на целите за устойчиво 

развитие, като се обръща специално 

внимание на взаимовръзките между тях 

и на интегрираните действия, които 

могат да създадат съпътстващи ползи и 

да изпълнят многостранните цели по 

последователен начин, без да се 

уронват други цели. 

__________________ __________________ 

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 

2016 г. 

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 

2016 г. 

58 „Програма за действие от Адис Абеба 

на Третата международна конференция 

за финансиране на развитието“, приета 

на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 

събрание на ООН на 27 юли 2015 г. 

(A/RES/69/313) 

58 „Програма за действие от Адис Абеба 

на Третата международна конференция 

за финансиране на развитието“, приета 

на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 

събрание на ООН на 27 юли 2015 г. 

(A/RES/69/313) 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се ръководи от 

петте приоритета, установени в 

Глобалната стратегия за външната 

политика и политиката на сигурност на 

Европейския съюз („Глобалната 

стратегия“)59, представена на 19 юни 

2016 г., която представлява визията на 

Съюза и рамката за единен и отговорен 

ангажимент за външна дейност в 

партньорство с други, за да се постигне 

напредък по отношение на неговите 

(8) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се основава на 

петте приоритета, установени в 

Глобалната стратегия за външната 

политика и политиката на сигурност на 

Европейския съюз („Глобалната 

стратегия“)59, представена на 19 юни 

2016 г., която представлява визията на 

Съюза и рамката за единен и отговорен 

ангажимент за външна дейност в 

партньорство с други, за да се постигне 

напредък по отношение на неговите 
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ценности и интереси. Съюзът следва да 

подобрява партньорствата и да 

насърчава диалога относно политиката и 

колективните отговори на 

предизвикателства от световно 

значение. Действията му следва да 

подкрепят интересите и ценностите 

на Съюза във всичките им аспекти, 

включително запазването на мира, 

предотвратяването на конфликти, 

засилването на международната 

сигурност, борбата с основните 

причини за незаконната миграция и 

подпомагането на населението, 

държавите и регионите, които се 

сблъскват с природни или предизвикани 

от човека бедствия, подпомагането на 

търговската политика, 

икономическата дипломация и 

икономическото сътрудничество, 

насърчаването на цифровите решения и 

технологии, както и засилването на 

международното измерение на 

политиките на Съюза. При отстояването 

на своите интереси Съюзът следва да 

спазва и насърчава принципите на 

зачитане на високите социални и 

екологични стандарти и на зачитане на 

правовата държава, международното 

право и правата на човека. 

ценности и интереси. Съюзът следва да 

подобрява партньорствата и да 

насърчава диалога относно политиката и 

колективните отговори на 

предизвикателства от световно 

значение. Действията му следва да 

подкрепят основните интереси, 

принципи и ценности на Съюза във 

всичките им аспекти, включително 

насърчаването на демокрацията и 

правата на човека, приноса за 

изкореняването на бедността, 
запазването на мира, предотвратяването 

на конфликти, медиацията и 

възстановяването след конфликти, 

включващо жените на всички етапи, 

осигуряването на ядрена безопасност, 

засилването на международната 

сигурност, преодоляването на 

основните причини за неуредената 

миграция и принудителното 

разселване, и подпомагането на 

населението, държавите и регионите, 

които се сблъскват с природни или 

предизвикани от човека бедствия, като 

се създадат условията за 

установяване на международна 

правна рамка за защитата на 

разселени поради изменението на 

климата лица, като се насърчи 

приобщаващо качествено 

образование, подпомагането на 

справедлива, устойчива и основана на 

правила и ценности търговска 
политика като инструмент за 

развитие и за постигане на 

подобрения в състоянието на 

принципите на правовата държава и 

правата на човека, икономическата и 

културната дипломация и 

икономическото сътрудничество, 

насърчаването на иновациите, 

цифровите решения и технологии, 

защитата на културното 

наследство, особено в зони на 

конфликт, премахването на 

глобалните заплахи за общественото 

здраве, както и засилването на 

международното измерение на 

политиките на Съюза. При отстояването 
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на своите основни интереси, принципи 

и ценности Съюзът следва да спазва и 

насърчава принципите на зачитане на 

високите социални, трудови и 

екологични стандарти, включително 

във връзка с изменението на климата, 
и на зачитане на принципите на 

правовата държава, международното 

право, включително при зачитане на 

хуманитарното право и 

международното право в областта на 
правата на човека. 

__________________ __________________ 

59 „Обща визия, общи действия: по-

силна Европа. Глобална стратегия за 

външната политика и политиката на 

сигурност на Европейския съюз“, юни 

2016 г. 

59 „Обща визия, общи действия: по-

силна Европа. Глобална стратегия за 

външната политика и политиката на 

сигурност на Европейския съюз“, юни 

2016 г. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Новият Европейски консенсус 

за развитие (наричан по-долу 

„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 

2017 г., предоставя рамка за общ подход 

към сътрудничеството за развитие от 

страна на Съюза и неговите държави 

членки за изпълнение на Програмата до 

2030 г. и на Програмата за действие от 

Адис Абеба. Изкореняването на 

бедността, борбата с дискриминацията и 

неравенствата, стремежът никой да не 

бъде изоставен и укрепването на 

устойчивостта са залегнали в 

сърцевината на политиката на ЕС за 

сътрудничество за развитие. 

(9) Настоящият регламент следва 

се прилага и въз основа на 

Европейския консенсус за развитие 

(наричан по-долу „консенсусът“)60, 

подписан на 7 юни 2017 г., който 

предоставя рамка за общ подход към 

сътрудничеството за развитие от страна 

на Съюза и неговите държави членки за 

изпълнение на Програмата до 2030 г. и 

на Програмата за действие от Адис 

Абеба. Изкореняването на бедността, 

борбата с дискриминацията и 

неравенствата, стремежът никой да не 

бъде изоставен, защитата на 

околната среда и борбата с 

изменението на климата, както и 

укрепването на устойчивостта, следва 

да подкрепят прилагането на 

настоящия регламент. 

__________________ __________________ 

60 „Новият европейски консенсус за 60 „Новият европейски консенсус за 
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развитие – нашият свят, нашето 

достойнство, нашето бъдеще“, 

съвместно изявление на Съвета и на 

представителите на правителствата на 

държавите членки, заседаващи в 

рамките на Съвета, Европейския 

парламент и Европейската комисия, 8 

юни 2017 г. 

развитие – нашият свят, нашето 

достойнство, нашето бъдеще“, 

съвместно изявление на Съвета и на 

представителите на правителствата на 

държавите членки, заседаващи в 

рамките на Съвета, Европейския 

парламент и Европейската комисия, 8 

юни 2017 г. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9 a) В допълнение към Програмата 

на ООН до 2030 г., Парижкото 

споразумение относно изменението 

на климата, Програмата за действие 

от Адис Абеба, Глобалната 

стратегия на ЕС и Европейския 

консенсус за развитие и европейската 

политика за съседство, които 

съставляват основната рамка на 

политиката, следните документи и 

тяхното бъдещо преразглеждане 

следва също да ръководят 

прилагането на настоящия 

регламент: 

 –  Стратегическата рамка на ЕС 

и Планът за действие на ЕС относно 

правата на човека и демокрацията; 

 –  Насоките на ЕС относно 

правата на човека; 

 –  интегрираният подход на ЕС 

към външните конфликти и кризи и 

цялостният подход на ЕС към 

външни конфликти и кризи от 2013 г.; 

 –  цялостният подход за 

прилагане от страна на ЕС на 

Резолюции 1325 и 1820 на Съвета за 

сигурност на ООН относно жените, 

мира и сигурността; 

 –  Програмата на Съюза за 

предотвратяване на конфликти, 
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придружени с насилие; 

 –  заключенията на Съвета от 20 

юни 2011 г. относно 

предотвратяването на конфликти; 

 –  концепцията за повишаване на 

способностите на ЕС за медиация и 

диалог; 

 –  Стратегическата рамка на ЕС 

за подкрепа на реформата в сектора 

за сигурност (РСС); 

 –  Стратегията на ЕС срещу 

незаконните огнестрелни оръжия, 

малки оръжия и леки въоръжения 

(МОЛВ) и боеприпасите за тях; 

 –  концепцията на ЕС за подкрепа 

на разоръжаването, демобилизацията 

и реинтеграцията (РДР); 

 –  заключенията на Съвета от 19 

ноември 2007 г. относно отговора на 

ЕС при ситуации на нестабилност и 

заключенията на Съвета и 

представителите на 

правителствата на държавите 

членки, заседаващи в рамките на 

Съвета, също от 19 ноември 2007 г., 

относно сигурността и развитието; 

 –  Декларацията на Европейския 

съвет от 25 март 2004 г. относно 

борбата с тероризма, Стратегията 

на Европейския съюз за борба 

тероризма от 30 ноември 2005 г. и 

заключенията на Съвета от 23 май 

2011 г. относно засилването на 

връзките между вътрешното и 

външното измерение на борбата с 

тероризма; 

 –  Насоките на ОИСР за 

многонационалните предприятия; 

 –  Ръководните принципи на ООН 

за бизнеса и правата на човека; 

 –  Новата програма на ООН за 

градовете; 

 –  Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания; 
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 –  Конвенцията за бежанците; 

 –  Конвенцията на ООН за 

премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на 

жените; 

 –  резултатите от Пекинската 

платформа за действие и Програмата 

за действие на Международната 

конференция за населението и 

развитието (МКНР); 

 –  Пътната карта на УНКТАД за 

преструктуриране на държавен дълг 

(април 2015 г.); 

 –  ръководните принципи 

относно външния дълг и правата на 

човека, изготвени от Службата на 

върховния комисар на ООН за правата 

на човека; 

 –  Глобалният пакт за 

бежанците; 

 –  Глобалният пакт за безопасна, 

организирана и уредена миграция, 

приет в Маракеш на 10 декември 

2018 г.; 

 –  Конвенцията на ООН за 

правата на детето. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) В съответствие с Глобалната 

стратегия и с Рамката от Сендай 

относно намаляване на риска от 

бедствия (2015—2030 г.), приета на 18 

март 2015 г.61, следва да се признае, че е 

необходимо да се премине от реагиране 

и ограничаване на кризите към по-

структуриран и по-дългосрочен подход, 

който действа по-ефективно по 

отношение на ситуации на 

нестабилност, природни и причинени от 

човека бедствия и продължителни 

(11) В съответствие с Глобалната 

стратегия и с Рамката от Сендай 

относно намаляване на риска от 

бедствия (2015—2030 г.), приета на 18 

март 2015 г.61, следва да се признае, че е 

необходимо да се премине от реагиране 

и ограничаване на кризите към по-

структуриран и превантивен 

дългосрочен подход, който действа по-

ефективно по отношение на ситуации на 

нестабилност, природни и причинени от 

човека бедствия и продължителни 
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кризи. Изискват се по-силно насочване 

на вниманието и колективни подходи по 

отношение на ограничаването и 

предотвратяването на рисковете, 

смекчаването на техните последици и 

подготвеността за рискове; необходими 

са и по-нататъшни усилия за засилване 

на бързината на реакцията и трайността 

на възстановяването. Поради това 

настоящият регламент следва да 

допринесе за укрепването на 

устойчивостта и за обвързването на 

хуманитарната помощ и мерките в полза 

на развитието чрез действия за бързо 

реагиране. 

кризи. Изискват се по-силно насочване 

на вниманието и колективни подходи по 

отношение на ограничаването и 

предотвратяването на рисковете, 

смекчаването на техните последици и 

подготвеността за рискове; необходими 

са и по-нататъшни усилия за засилване 

на бързината на реакцията и трайността 

на възстановяването. Поради това 

настоящият регламент следва да 

допринесе за укрепването на 

устойчивостта и за обвързването на 

хуманитарната помощ и мерките в полза 

на развитието, по-конкретно чрез 

действия за бързо реагиране, както и 

съответни географски и тематични 

програми, като същевременно се 

гарантира подходяща предвидимост, 

прозрачност и отчетност, както и 

съгласуваност, последователност и 

взаимно допълване с хуманитарната 

помощ, и пълно съответствие с 

международното хуманитарно право, 

без да се възпрепятства 

предоставянето на хуманитарна 

помощ в съответствие с принципите 

на хуманност, неутралност, 

безпристрастност и независимост в 

извънредни ситуации и след тях. 

__________________ __________________ 

61 „Рамка от Сендай относно намаляване 

на риска от бедствия“, приета на 18 март 

2015 г. и одобрена от Общото събрание 

на ООН на 3 юни 2015 г. 

(A/RES/69/283). 

61 „Рамка от Сендай относно намаляване 

на риска от бедствия“, приета на 18 март 

2015 г. и одобрена от Общото събрание 

на ООН на 3 юни 2015 г. 

(A/RES/69/283). 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) В съответствие с 

международните ангажименти на Съюза 

относно ефективността на развитието, 

приети в Пусан през 2011 г., подновени 

на форума на високо равнище в 

(12) В съответствие с 

международните ангажименти на Съюза 

относно ефективността на развитието, 

приети в Пусан през 2011 г., подновени 

на форума на високо равнище в 
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Найроби през 2016 г. и припомнени в 

Консенсуса, при сътрудничеството за 

развитие на Съюза следва да се 

прилагат принципите за ефективност 

на развитието, а именно поемане на 

отговорност за приоритетите за 

развитие от развиващите се държави, 

акцент върху резултатите, приобщаващи 

партньорства за развитие, както и 

прозрачност и отчетност. 

Найроби през 2016 г. и припомнени в 

Консенсуса, в контекста на 

официалната си помощ за развитие 

Съюзът следва да прилага принципите 

за ефективност на развитието за всички 

начини и форми на предоставяне на 

помощ, а именно поемане на 

отговорност за приоритетите за 

развитие от развиващите се държави, 

акцент върху резултатите, приобщаващи 

партньорства за развитие, както и 

взаимна прозрачност и отчетност, в 

допълнение към принципите за 

привеждане в съответствие и 

хармонизация. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Съгласно целите за устойчиво 

развитие настоящият регламент следва 

да допринесе за засилване на 

мониторинга и докладването с акцент 

върху резултатите, обхващащи крайните 

продукти, крайните резултати и 

въздействията в държавите партньори, 

които се ползват от външната 

финансова помощ на Съюза. По-

специално, както беше договорено в 

Консенсуса, чрез действия по силата на 

настоящия регламент се очаква 20% от 

официалната помощ за развитие, 

финансирана по настоящия регламент, 

да отидат в полза на социалното 

включване и човешкото развитие, 

включително равенството между 

половете и овластяването на жените. 

(13) Съгласно целите за устойчиво 

развитие настоящият регламент следва 

да допринесе за засилване на 

мониторинга и докладването с акцент 

върху резултатите, обхващащи крайните 

продукти, крайните резултати и 

въздействията в държавите партньори, 

които се ползват от външната 

финансова помощ на Съюза. По-

специално, както беше договорено в 

Консенсуса, чрез действия по силата на 

настоящия регламент най-малко 20% от 

официалната помощ за развитие, 

финансирана по настоящия регламент, 

следва да отидат в полза на социалното 

включване и човешкото развитие, с 

акцент върху основните социални 

услуги, като например здравеопазване, 

образование, хранене, водоснабдяване, 

канализация и хигиена и социална 

закрила, особено за най-

маргинализираните, като се вземат 

предвид равенството между половете, 

овластяването на жените и правата на 

детето като хоризонтални въпроси. 
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Когато е възможно и 

целесъобразно, резултатите от 

външната дейност на Съюза следва да се 

наблюдават и оценяват въз основа на 

предварително определени, прозрачни, 

специфични за отделните държави и 

измерими показатели, адаптирани към 

специфичните особености и целите на 

инструмента и за предпочитане 

изготвени въз основа на рамката за 

резултатите на държавата партньор. 

(14) За да се подобри ефективната 

отчетност и прозрачността на 

бюджета на Съюза, Комисията 

следва да създаде ясни механизми за 

наблюдение и оценка, за да се 

гарантира ефективна оценка на 

напредъка в постигането на целите 

на настоящия регламент. Резултатите 

от външната дейност на Съюза следва 

да се наблюдават и оценяват въз основа 

на предварително определени, 

прозрачни, специфични за отделните 

държави и измерими показатели, 

адаптирани към специфичните 

особености и целите на инструмента и 

изготвени въз основа на рамката за 

резултатите на държавата партньор. 

Комисията следва да провежда 

редовно наблюдение на действията си 

и да прави преглед на напредъка, като 

осигурява публичен достъп до 

резултатите, по-специално под 

формата на годишен доклад до 

Европейския парламент и Съвета. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Настоящият регламент следва да 

допринесе за постигането на 

колективната цел на Съюза за 

осигуряване на 0,7% от брутния 

национален доход като официална 

помощ за развитие в рамките на срока 

на Програмата до 2030 г. Във връзка с 

това най-малко 92% от финансирането 

съгласно настоящия регламент следва 

да допринесат за действия, планирани 

(15) Настоящият регламент следва да 

допринесе за постигането на 

колективната цел на Съюза за 

осигуряване на 0,7% от брутния 

национален доход като официална 

помощ за развитие в рамките на срока 

на Програмата до 2030 г. Този 

ангажимент следва да се основава на 

ясна пътна карта за Съюза и 

неговите държави членки, в която да 
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по такъв начин, че да отговарят на 

критериите за официалната помощ за 

развитие, установени от Комитета за 

подпомагане на развитието на 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие. 

се определят сроковете и условията 

за постигането на тази цел. Във 

връзка с това най-малко 95% от 

финансирането съгласно настоящия 

регламент следва да допринесат за 

действия, планирани по такъв начин, че 

да отговарят на критериите за 

официалната помощ за развитие, 

установени от Комитета за подпомагане 

на развитието на Организацията за 

икономическо сътрудничество и 

развитие. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се гарантира, че средствата 

се предоставят там, където има най-

голяма нужда, и по-специално на най-

слабо развитите държави и на 

държавите в ситуация на нестабилност и 

конфликт, настоящият регламент следва 

да допринесе за постигането на 

колективната цел, която е да се отделят 

0,20 % от брутния национален доход на 

Съюза за най-слабо развитите държави в 

рамките на срока на Програмата до 

2030 г. 

(16) За да се гарантира, че средствата 

се предоставят там, където има най-

голяма нужда, и по-специално на най-

слабо развитите държави и на 

държавите в ситуация на нестабилност и 

конфликт, настоящият регламент следва 

да допринесе за постигането на 

колективната цел, която е да се отделят 

0,20 % от брутния национален доход на 

Съюза за най-слабо развитите държави в 

рамките на срока на Програмата до 

2030 г. Този ангажимент следва да се 

основава на ясна пътна карта за ЕС и 

неговите държави членки, в която да 

се определят сроковете и условията 

за постигането на тази цел. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 16 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16 a) В съответствие с поетите 

ангажименти във втория план за 

действие на ЕС относно равенството 

между половете най-малко 85% от 
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програмите, финансирани от 

официалната помощ за развитие, 

географски и тематични, следва да 

включват равенството между 

половете като основна или значима 

цел, както е определено от Комитета 

за подпомагане на развитието към 

ОИСР. Задължителен преглед на 

разходите следва да гарантира, че 

значителна част от тези програми 

имат като основна цел равенството 

между половете, както и правата и 

овластяването на жените и 

момичетата. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 16 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16 б) В настоящия регламент следва 

да се обърне особено внимание на 

децата и младежите, които 

допринасят за осъществяването на 

Програмата до 2030 г. Външната 

дейност на Съюза съгласно 

настоящия регламент следва да 

обърне специално внимание на 

техните потребности и овластяване 

и ще допринесе за реализирането на 

техния потенциал като ключови 

двигатели на промяната чрез 

инвестиции в човешкото развитие и 

социалното приобщаване. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 16 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16 в) Жителите на държавите от 

Африка на юг от Сахара са предимно 

подрастващи и млади хора. Всяка 

държава следва да взема решенията 
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относно демографската си политика. 

Въпреки това демографската 

динамика следва да се разглежда в 

световен мащаб, за да се гарантира, 

че настоящите и бъдещите 

поколения ще могат да реализират 

пълния си потенциал по устойчив 

начин. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Настоящият регламент следва да 

отрази необходимостта да се акцентира 

върху стратегически приоритети, както 

в географски аспект – съседните на 

Европа държави и Африка, а също и 

страни, които са уязвими и са в най-

голяма нужда, така в тематичен аспект – 

сигурност, миграция, изменение на 

климата и права на човека. 

(17) Настоящият регламент следва да 

отрази необходимостта да се акцентира 

върху стратегически приоритети, както 

в географски аспект – съседните на 

Европа държави и Африка, а също и 

страни, които са уязвими и са в най-

голяма нужда, по-специално най-слабо 

развитите държави, така и в 

тематичен аспект – устойчиво 

развитие, изкореняване на бедността, 

демокрация и права на човека, 

принципи на правовата държава, 

добро управление, сигурност, 

безопасна, организирана и уредена 

миграция, намаляване на 

неравенствата, равенство между 

половете, преодоляване на 

влошаването на околната среда и 

изменението на климата и глобалните 

заплахи за общественото здраве. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 17a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17 a) Настоящият регламент следва 

да допринася за създаване на 

държавна и обществена устойчивост 

в областта на глобалното 



 

 123 

обществено здраве чрез разрешаване 

на глобалните заплахи за 

общественото здраве, укрепване на 

системите на здравеопазването, 

постигане на универсално здравно 

осигуряване, предотвратяване на и 

борба със заразните болести и 

спомагане за гарантиране на 

финансово достъпни лекарства и 

ваксини за всички. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Настоящият регламент следва да 

подпомага изпълнението на 

европейската политика за съседство, 

преразгледана през 2015 г., и 

прилагането на рамки за регионално 

сътрудничество, като например 

трансграничното сътрудничество и 

външните аспекти на съответните 

макрорегионални стратегии и политики 

и стратегиите и политиките за морските 

басейни. Тези инициативи предлагат 

политически рамки за задълбочаване на 

отношенията както с държавите 

партньори, така и между тях, въз основа 

на принципите на взаимна отчетност, 

споделяне на ангажираността и 

отговорност. 

(18) Съгласно член 8 от ДЕС 

развитите специални отношения със 

съседните на Съюза държави следва 

да бъдат запазени и насърчавани чрез 

прилагането на настоящия 

регламент. Настоящият регламент 

следва да допринася за укрепване на 

устойчивостта на държавите и 

обществата в съседство със Съюза 

вследствие на поетия в Глобалната 

стратегия ангажимент. Той следва 

да подпомага изпълнението на 

европейската политика за съседство, 

преразгледана през 2015 г., и 

прилагането на рамки за регионално 

сътрудничество, като например 

трансграничното сътрудничество и 

външните аспекти на съответните 

макрорегионални стратегии и политики, 

стратегиите и политиките за морските 

басейни в източното и южното 

съседство, включително северното 

измерение и регионалното 

сътрудничество в Черноморския 

регион. Тези инициативи предлагат 

допълнителни политически рамки за 

задълбочаване на отношенията както с 

държавите партньори, така и между тях, 

въз основа на принципите на взаимна 

отчетност, споделяне на ангажираността 

и отговорност. 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Европейската политика за 

съседство, преразгледана през 2015 г.62, 

е насочена към стабилизирането на 

съседните държави и към укрепването 

на устойчивостта, особено чрез 

засилване на икономическото 

развитие, като основни политически 

приоритети на Съюза. За да постигне 

своята цел, преразгледаната европейска 

политика за съседство е съсредоточена 

върху четири приоритетни области: 

доброто управление, демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

правата на човека, с особен акцент 

върху по-нататъшното ангажиране на 

гражданското общество; 

икономическото развитие; 

сигурността; миграцията и мобилността, 

включително справянето с 

първопричините за незаконната 

миграция и принудителното разселване 

на населението. Диференцирането и по-

голямата взаимна ангажираност са 

основните елементи на европейската 

политика за съседство, която отчита 

различните степени на ангажираност и 

отразява интересите на всяка държава 

по отношение на естеството и акцента 

на партньорството ѝ със Съюза. 

(19) Европейската политика за 

съседство е насочена към 

задълбочаването на демокрацията, 

насърчаването на правата на човека и 

зачитането на принципите на 

правовата държава, стабилизирането 

на съседните държави и към 

укрепването на устойчивостта, особено 

чрез насърчаване на политическите, 

икономическите и социалните 

реформи като основни политически 

приоритети на Съюза. За да постигне 

своята цел, изпълнението на 

преразгледаната европейска политика за 

съседство чрез настоящия регламент 

следва да бъде съсредоточено върху 

следните приоритетни области: 

доброто управление, демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

правата на човека, с особен акцент 

върху по-нататъшното ангажиране на 

гражданското общество; социално-

икономическото развитие, 

включително борбата с младежката 

безработица, както и образованието 

и екологичната устойчивост; 

сигурността; миграцията и мобилността, 

включително справянето с 

първопричините за неуредената 

миграция и принудителното разселване 

на населението, както и 

подпомагането на населението, 

държавите и регионите, изправени 

пред засилен миграционен натиск. 

Настоящият регламент следва да 

подкрепя прилагането на 

споразуменията за асоцииране и 

задълбочените и всеобхватни 

споразумения за свободна търговия на 

Съюза със съседните държави. 

Диференцирането и по-голямата 
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взаимна ангажираност са основните 

елементи на европейската политика за 

съседство, която отчита различните 

степени на ангажираност и отразява 

интересите на всяка държава по 

отношение на естеството и акцента на 

партньорството ѝ със Съюза. 

Основаният на резултати подход е 

едно от основните положения на 

европейската политика за съседство. 

В случай на сериозно или трайно 

влошаване на положението във връзка 

с демокрацията в една от държавите 

партньори подпомагането следва да 

се спира. Финансирането в 

съседството е ключово средство в 

преодоляването на общите 

предизвикателства, като например 

неуредената миграция и изменението 

на климата, както и в 

разпространението на просперитет, 

сигурност и стабилност чрез 

икономическо развитие и по-добро 

управление. Видимостта на помощта 

от Съюза в района на съседството 

следва да се засили. 

__________________ __________________ 

62 Съвместно съобщение до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

„Преглед на европейската политика за 

съседство“, 18 ноември 2015 г. 

62 Съвместно съобщение до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

„Преглед на европейската политика за 

съседство“, 18 ноември 2015 г. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Настоящият регламент следва да 

подпомага изпълнението на 

модернизирано споразумение за 

асоцииране с групата на държавите от 

Африка, Карибите и Тихоокеанския 

басейн (АКТБ) и да позволи на ЕС и 

неговите партньори от АКТБ да 

(20) Настоящият регламент следва да 

подпомага изпълнението на 

модернизирано споразумение за 

асоцииране с групата на държавите от 

Африка, Карибите и Тихоокеанския 

басейн (АКТБ) и да позволи на ЕС и 

неговите партньори от АКТБ да 
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продължат да изграждат силни 

коалиции по ключови глобални 

предизвикателства. По-специално, 

настоящият регламент следва да 

подкрепи продължаването на 

установеното сътрудничество между 

Съюза и Африканския съюз в 

съответствие със Съвместната стратегия 

Африка – ЕС и да се основава на 

бъдещото споразумение между ЕС и 

АКТБ след 2020 г., включително чрез 

континентален подход към Африка. 

продължат да изграждат силни 

коалиции по ключови и споделени 

глобални предизвикателства. По-

специално, настоящият регламент 

следва да подкрепи продължаването на 

установеното сътрудничество между 

Съюза и Африканския съюз в 

съответствие със Съвместната стратегия 

Африка – ЕС, в т.ч. поетия от Африка 

и Съюза ангажимент за насърчаване 

на правата на детето, както и за 

овластяване на младежта в Европа и 

Африка, и да се основава на бъдещото 

споразумение между ЕС и АКТБ след 

2020 г., включително чрез 

континентален подход към Африка и 

взаимноизгодно партньорство на 

равнопоставеност между ЕС и 
Африка. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 20 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20 a) Настоящият регламент следва 

да допринася също така за 

свързаните с търговията аспекти на 

външните отношения на Съюза, като 

сътрудничеството с трети държави 

относно задълженията за надлежна 

проверка на веригата на доставки на 

калай, тантал и злато, 

Кимбърлийския процес, Пакта за 

устойчиво развитие, изпълнението на 

задълженията съгласно Регламент 

(ЕС) № 978/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета1а (Регламента 

за общата схема от преференции), 

сътрудничеството в рамките на 

инициативите за прилагането на 

законодателството в областта на 

горите, управление и търговия 

(FLEGT) и за подпомагане на 

търговията, за да се гарантират 

последователност и взаимна подкрепа 

между търговската политика на 
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Съюза и целите и действията в 

областта на развитието; 

 _________________ 

 1а Регламент (ЕС) № 978/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. за прилагане 

на схема от общи тарифни 

преференции и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета 

(ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1). 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Съюзът следва да се стреми към 

най-ефективното използване на 

наличните ресурси с оглед 

оптимизиране на въздействието на 

външната си дейност. Това следва да се 

постигне чрез съгласуваност и взаимно 

допълване между инструментите на 

Съюза за външно финансиране, и по 

специално Инструмента за 

предприсъединителна помощ III63, 

Инструмента за хуманитарна помощ64, 

Решението за отвъдморските страни и 

територии65, Европейския инструмент за 

сътрудничество в областта на ядрената 

безопасност за допълване на 

Инструмента за съседство, 

сътрудничество за развитие и 

международно сътрудничество въз 

основа на Договора за Евратом66, 

общата външна политика и политика на 

сигурност и наскоро предложения 

Европейски механизъм за подкрепа на 

мира67, който се финансира със средства 

извън бюджета на ЕС, както и 

посредством създаване на синергии с 

други политики и програми на Съюза. 

Това включва съгласуваност и взаимно 

допълване с макрофинансовата помощ, 

когато това е приложимо. За да се 

увеличи максимално въздействието на 

(21) Съюзът следва да се стреми към 

най-ефективното използване на 

наличните ресурси с оглед 

оптимизиране на въздействието на 

външната си дейност. Това следва да се 

постигне чрез съгласуваност, 

последователност и взаимно 

допълване между инструментите на 

Съюза за външно финансиране, и по 

специално Инструмента за 

предприсъединителна помощ III63, 

Инструмента за хуманитарна помощ64, 

Решението за отвъдморските страни и 

територии65, Европейския инструмент за 

сътрудничество в областта на ядрената 

безопасност за допълване на 

Инструмента за съседство, 

сътрудничество за развитие и 

международно сътрудничество въз 

основа на Договора за Евратом66, 

общата външна политика и политика на 

сигурност и наскоро предложения 

Европейски механизъм за подкрепа на 

мира67, който се финансира със средства 

извън бюджета на ЕС, както и 

посредством създаване на синергии с 

други политики и програми на Съюза, 

включително доверителни фондове, 

както и политики и програми на 

държавите – членки на ЕС. Това 
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комбинираните интервенции за 

постигане на обща цел, настоящият 

регламент следва да даде възможност за 

комбиниране на финансови средства с 

други програми на Съюза, доколкото 

приносът в съответните случаи не 

покрива едни и същи разходи. 

включва съгласуваност и взаимно 

допълване с макрофинансовата помощ, 

когато това е приложимо. За да се 

увеличи максимално въздействието на 

комбинираните интервенции за 

постигане на обща цел, настоящият 

регламент следва да даде възможност за 

комбиниране на финансови средства с 

други програми на Съюза, доколкото 

приносът в съответните случаи не 

покрива едни и същи разходи. 

__________________ __________________ 

63 COM (2018) 465 final, Предложение за 

регламент на Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на Инструмент 

за предприсъединителна помощ 

(ИПП ІІI). 

63 COM (2018) 465 final, Предложение за 

регламент на Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на Инструмент 

за предприсъединителна помощ 

(ИПП ІІI). 

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета 

от 20 юни 1996 г. относно 

хуманитарната помощ (OВ L 163, 

2.7.1996 г., стр. 1). 

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета 

от 20 юни 1996 г. относно 

хуманитарната помощ (OВ L 163, 

2.7.1996 г., стр. 1). 

65 COM(2018) 461 final, Предложение за 

Решение на Съвета относно 

асоциирането на отвъдморските страни 

и територии към Европейския съюз, 

включително отношенията между 

Европейския съюз, от една страна, и 

Гренландия и Кралство Дания, от друга 

страна („Решение за отвъдморско 

асоцииране“). 

65 COM(2018) 461 final, Предложение за 

Решение на Съвета относно 

асоциирането на отвъдморските страни 

и територии към Европейския съюз, 

включително отношенията между 

Европейския съюз, от една страна, и 

Гренландия и Кралство Дания, от друга 

страна („Решение за отвъдморско 

асоцииране“). 

66 COM(2018) 462 final, Предложение за 

регламент на Съвета за създаване на 

Европейски инструмент за 

сътрудничество в областта на ядрената 

безопасност, допълващ Инструмента за 

съседство, сътрудничество за развитие и 

международно сътрудничество въз 

основа на Договора за Евратом. 

66 COM(2018) 462 final, Предложение за 

регламент на Съвета за създаване на 

Европейски инструмент за 

сътрудничество в областта на ядрената 

безопасност, допълващ Инструмента за 

съседство, сътрудничество за развитие и 

международно сътрудничество въз 

основа на Договора за Евратом. 

67 C(2018) 3800 final, Предложение на 

върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност до Съвета за 

решение на Съвета за създаване на 

Европейски механизъм за подкрепа на 

мира. 

67 C(2018) 3800 final, Предложение на 

върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност до Съвета за 

решение на Съвета за създаване на 

Европейски механизъм за подкрепа на 

мира. 
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Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Средствата съгласно настоящият 

регламент следва да се използват за 

финансиране на дейности, попадащи в 

международното измерение на Еразъм, 

които следва да бъдат осъществени в 

съответствие с Регламента за Еразъм68. 

(22) Средствата съгласно настоящият 

регламент следва да се използват за 

финансиране на дейности, попадащи в 

международното измерение на 

програмите „Еразъм“ и „Творческа 

Европа“, които следва да бъдат 

осъществени в съответствие с 

Регламента за „Еразъм“68 и 

Регламента за програма „Творческа 

Европа“68а. 

_________________ _________________ 

68 COM (2018) 367 final, Предложение за 

Регламент на Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на „Еразъм“: 

програма на Съюза в областта на 

образованието, обучението, младежта и 

спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) 

№ 1288/2913 

68 COM (2018) 367 final, Предложение за 

Регламент на Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на „Еразъм“: 

програма на Съюза в областта на 

образованието, обучението, младежта и 

спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) 

№ 1288/2913; 

 68a COM (2018) 366 final, Предложение 

за регламент на Европейския 

парламент и на Съвета за създаване 

на програма „Творческа Европа“ (2021 

– 2027 г.) и за отмяна на Регламент 

(ЕС) № 1295/2013. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Съображение 22 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22 a) Международното измерение на 

програма „Еразъм+“ следва да се 

насърчава с цел повишаване на 

възможностите за мобилност и 

сътрудничество за отделните лица и 

за организациите от по-слабо 

развитите държави в света, като се 

оказва подкрепа за изграждане на 

капацитет в трети държави, както 
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и за развитие на уменията и обмен 

между хората, чрез предлагане на 

голям брой възможности за 

сътрудничество и мобилност с 

развити и държави с развиваща се 

икономика. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Съображение 22 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22 б) Като се има предвид колко е 

важно в областите на образованието 

и културата да се подходи в 

съответствие с Програмата за 

устойчиво развитие до 2030 г. и със 

стратегията на ЕС за 

международните културни 

отношения, настоящият регламент 

следва да допринесе за гарантирането 

на приобщаващо и справедливо 

качествено образование, да насърчава 

възможностите за учене през целия 

живот за всички, да засилва 

международните културни 

отношения и да признава ролята на 

културата за популяризиране на 

европейските ценности чрез 

специални целенасочени действия, 

проектирани така, че да имат ясно 

въздействие върху ролята на Съюза на 

световната сцена. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Основният подход за дейностите, 

финансирани съгласно настоящия 

регламент, следва да се основава на 

географски програми, за да се увеличи 

максимално въздействието на помощта 

(23) Основният подход за дейностите, 

финансирани съгласно настоящия 

регламент, следва да се основава на 

географски програми, за да се увеличи 

максимално въздействието на помощта 
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от Съюза и да се създаде по-тясна 

връзка на действията на Съюза с 

държавите партньори и техните народи . 

Този общ подход следва да бъде 

допълнен от тематични програми и 

действия за бързо реагиране, когато това 

е уместно. 

от Съюза и да се създаде по-тясна 

връзка на действията на Съюза с 

държавите партньори и техните народи, 

като същевременно се подкрепят 

тематични приоритети, като 

например правата на човека, 

гражданското общество и 

устойчивостта. Целите по 

географските и тематичните 

програми следва да са последователни 

и съгласувани помежду си и да бъдат 

допълнени от тематични програми и 

действия за бързо реагиране, когато това 

е уместно. Следва да се гарантира 

ефективно взаимно допълване между 

географските, тематичните 

програми и действия и програмите и 

действията за бързо реагиране. За да 

се вземат предвид спецификите на 

всяка програма, правомощията да 

приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз следва да се делегират на 

Комисията, която да допълни 

разпоредбите на настоящия 

регламент чрез определяне на 

стратегията на Съюза, 

приоритетните области, подробните 

цели, очакваните резултати, 

специфичните показатели за 

изпълнението и специфичното 

разпределение на финансови средства 

за всяка програма. От особена 

важност е по време на 

подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на 

експертно равнище, и тези 

консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, 

залегнали в 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество1a. По-

специално с цел осигуряване на 

равностойно участие при 

подготовката на делегираните 

актове Европейският парламент и 

Съветът получават всички 
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документи едновременно с 

експертите от държавите членки, 

като техните експерти получават 

систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните 

актове. 

 ________________ 

 1a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) В съответствие с Консенсуса 

Съюзът и неговите държави членки 

следва да засилят съвместното 

програмиране, за да увеличат 

колективното си въздействие, като 

обединят своите ресурси и капацитет. 

Съвместното програмиране следва да се 

основава на участието, ангажирането и 

поемането на отговорност от страна на 

държавите партньори. Когато е 

подходящо, Съюзът и неговите държави 

членки следва да се стремят да 

предоставят подкрепа на държавите 

партньори чрез съвместно изпълнение. 

(24) В съответствие с Консенсуса 

Съюзът и неговите държави членки 

следва да засилят съвместното 

програмиране, за да увеличат 

колективното си въздействие, като 

обединят своите ресурси и капацитет. 

Съвместното програмиране следва да се 

основава на участието, ангажирането и 

поемането на отговорност от страна на 

държавите партньори. Когато е 

подходящо, Съюзът и неговите държави 

членки следва да се стремят да 

предоставят подкрепа на държавите 

партньори чрез съвместно прилагане. 

Съвместното прилагане следва да 

бъде приобщаващо и отворено за 

всички партньори от Съюза, които са 

съгласни и могат да допринесат за 

обща визия, включително агенциите 

на държавите членки и техните 

финансови институции за развитие, 

местните органи, частния сектор, 

гражданското общество и 

академичните среди. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Съображение 24 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (24 a) Подпомагането може да се 

спре частично или изцяло с делегиран 

акт в случай на тежко или трайно 

влошаване на положението във връзка 

с демокрацията, правата на човека и 

принципите на правовата държава в 

една от държавите партньори. 

Комисията следва надлежно да взема 

предвид съответните резолюции на 

Европейския парламент в процеса си 

на вземане на решения. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Съображение 24 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (24 б) Настоящият регламент следва 

отново да потвърди ядрената 

безопасност като важна част от 

външната дейност на Съюза и да 

улесни постигането на целите за 

сътрудничество, определени в 

Регламента за Европейския 

инструмент за сътрудничество в 

областта на ядрената безопасност. 

Поради това, в случай че дадена 

държава партньор системно не 

спазва основните стандарти за 

ядрена безопасност, като например 

разпоредбите на съответните 

международни конвенции в рамките 

на МААЕ, Конвенциите от Еспо и 

Орхус и последващите им изменения, 

Договора за неразпространение на 

ядреното оръжие и допълнителните 

протоколи към него, ангажиментите 

за провеждане на стрес тестове и 

свързаните с тях мерки, както и 

целите за сътрудничество, 

определени в Регламента за 

Европейския инструмент за 

сътрудничество в областта на 

ядрената безопасност, помощта 
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съгласно настоящия регламент на 

въпросната държава следва да се 

преразгледа и може да бъде изцяло и 

частично спряна. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Макар че демокрацията и правата 

на човека, включително равенството 

между половете и овластяването на 

жените, следва да бъдат вземани 

предвид през целия процес на прилагане 

на настоящия регламент, помощта на 

Съюза в рамките на тематичните 

програми за правата на човека и 

демокрацията и за организациите на 

гражданското общество следва да има 

специфична допълваща и допълнителна 

роля поради своето глобално естество и 

независимостта на действието си от 

съгласието на правителствата и 

публичните органи на съответните 

трети държави. 

(25) Макар че демокрацията, правата 

на човека и основните свободи, 

включително закрилата на децата, 

малцинствата, хората с увреждания 

и ЛГБТИ лицата, както и равенството 

между половете и овластяването на 

жените и момичетата, следва да бъдат 

вземани предвид последователно и да 

бъдат интегрирани през целия процес 

на прилагане на настоящия регламент, 

помощта на Съюза в рамките на 

тематичните програми за правата на 

човека и демокрацията и за 

организациите на гражданското 

общество/местните органи следва да 

има специфична допълваща и 

допълнителна роля поради своето 

глобално естество и независимостта на 

действието си от съгласието на 

правителствата и публичните органи на 

съответните трети държави. За тази цел 

Съюзът следва да се обърне специално 

внимание на държави и спешни 

ситуации, в които правата на човека 

и основните свободи са изложени на 

най-голям риск и в които 

незачитането на тези права и 

свободи е драстично и системно, 

както и на ситуации, в които е 

застрашено пространството за 

гражданското общество. Помощта 

на Съюза по линия на настоящия 

регламент следва да бъде разработена 

по начин, който да дава възможност 

за подпомагане на гражданското 

общество и сътрудничество и 

партньорство с него по чувствителни 
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въпроси и въпроси, свързани с правата 

на човека и демокрацията, като се 

гарантира гъвкавостта и нужната 

способност за реагиране на 

променящите се обстоятелства, 

потребностите на бенефициерите 

или периодите на кризи, и когато е 

необходимо, да се допринася за 

изграждането на капацитет на 

гражданското общество. В такива 

случаи политическите приоритети 

следва да бъдат да се насърчава 

спазването на международното право 

и да се предоставят средства за 

действие на местното гражданско 

общество и други свързани 

заинтересовани страни в областта 

на правата на човека, за да 

допринасят за работата, извършвана 

при много трудни обстоятелства. 

Настоящият регламент също така 

следва да предложи възможността 

при необходимост организации на 

гражданското общество да 

получават малка безвъзмездна помощ 

по бърз и ефикасен начин, по-

специално в най-трудните ситуации, 

като тези на нестабилност, криза 

или напрежения между отделни 

общности. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Съображение 25 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25 a) В съответствие с членове 2, 3 и 

21 от ДЕС и член 8 от ДФЕС 

прилагането на настоящия 

регламент следва да се ръководи от 

принципите на равенството между 

половете и овластяването на жените 

и момичетата и следва да се стреми 

да защитава и насърчава правата на 

жените в съответствие с втория 

план за действие на ЕС относно 

равенството между половете, 
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заключенията на Съвета относно 

жените, мира и сигурността от 10 

декември 2018 г., Истанбулската 

конвенция на Съвета на Европа и цел 

5 от Програмата до 2030 г. за 

устойчиво развитие. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Съображение 25 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25 б) Настоящият регламент следва 

да обхваща и интегрира 

насърчаването на правата на жените 

и равенството между половете в 

световен мащаб, включително чрез 

подпомагане на организации, които 

работят за насърчаване на 

сексуалното и репродуктивното 

здраве и права (достъп до качествена 

и достъпна информация, образование 

и услуги) и за борба с основаното на 

пола насилие и дискриминация, също 

и като признава и разглежда тесните 

връзки между въпросите на мира, 

сигурността, развитието и 

равенството между половете. Тази 

дейност следва да бъде съгласувана с 

прилагането на съответните 

международни и европейски принципи 

и конвенции и да го насърчава. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Организациите на гражданското 

общество следва да се разглеждат като 

широк кръг от участници с различни 

роли и задачи, който включва всички 

недържавни структури с нестопанска 

цел, които са надпартийни и отхвърлят 

(26) Организациите на гражданското 

общество следва да се разглеждат като 

широк кръг от участници с множество 

роли и задачи, който включва всички 

недържавни структури с нестопанска 

цел, които отхвърлят насилието и 
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насилието и посредством които хората 

се организират за постигането на общи 

цели и идеали, било то политически, 

културни, социални или икономически. 

Те действат на местно, национално, 

регионално и международно равнище и 

включват градски и селски, формални и 

неформални организации. 

посредством които хората се 

организират за постигането на общи 

цели и идеали, било то политически, 

културни, социални, религиозни, 

екологични, икономически или за 

целите на търсенето на отговорност 

от органите на властта. Те действат 

на местно, национално, регионално и 

международно равнище и включват 

градски и селски, формални и 

неформални организации. Други органи 

или участници, които не са специално 

изключени от настоящия регламент, 

следва да могат да се финансират, 

когато е необходимо за постигане на 

целите на настоящия регламент. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Съображение 26 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26 a) В съответствие с Консенсуса 

за развитие Съюзът и неговите 

държави членки следва да насърчават 

участието на организациите на 

гражданското общество (ОГО) и 

местните органи (МО) в 

допринасянето за устойчивото 

развитие и за изпълнението на ЦУР, 

inter alia в секторите на 

демокрацията, принципите на 

правовата държава, основните 

свободи и правата на човека, 

социалната справедливост и като 

доставчици на основни социални 

услуги на най-нуждаещото се 

население. Те следва да признаят 

множеството роли на ОГО и МО, 

като последните са поддръжници на 

териториален подход спрямо 

развитието, включително процесите 

на децентрализация, участието, 

надзора и отчетността. Съюзът и 

неговите държави членки следва да 

насърчават пространството за 

действие и благоприятната среда за 
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ОГО и допълнително да засилват 

подкрепата си за изграждането на 

капацитет на ОГО и МО с цел 

укрепване на позицията им в процеса 

на устойчиво развитие и развитие на 

политическия, социалния и 

икономическия диалог, включително 

чрез програми за механизми за 

гражданското общество. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Съображение 26 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26 б) Съюзът следва да подкрепя 

организациите на гражданското 

общество и да насърчава по-

активното им стратегическо 

участие във всички външни 

инструменти и програми, 

включително географските програми 

и действията за бързо реагиране по 

настоящия регламент в 

съответствие със заключенията на 

Съвета от 15 октомври 2012 г. 

„Корените на демокрацията и 

устойчивото развитие: 

ангажираността на Европа с 

гражданското общество в областта 

на външните отношения“. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Предвид значението на борбата с 

изменението на климата в съответствие 

с ангажиментите на Съюза за 

изпълнение на Парижкото споразумение 

и целите на Обединените нации за 

устойчиво развитие, настоящият 

регламент следва да допринесе за 

(28) Предвид значението на борбата с 

изменението на климата, опазването на 

околната среда и борбата със 

загубата на биологично разнообразие, 
в съответствие с ангажиментите на 

Съюза за изпълнение на Парижкото 

споразумение, Конвенцията за 
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интегрирането на действията в областта 

на климата в политиките на Съюза и за 

постигането на общата цел 25 % от 

бюджетните разходи на Съюза да са в 

подкрепа на постигане на цели в 

областта на климата. Посредством 

действията съгласно настоящия 

регламент се очаква 25 % от общия му 

финансов пакет да бъдат предоставени 

за цели, свързани с климата. 

Съответните действия ще бъдат 

определени по време на прилагането на 

настоящия регламент, а общият принос 

от настоящият регламент следва да бъде 

предмет на съответни оценки и процеси 

на преразглеждане. 

биологичното разнообразие и целите 

на Обединените нации за устойчиво 

развитие, настоящият регламент следва 

да допринесе за интегрирането на 

действията в областта на климата и 

околната среда в политиките на Съюза 

и за постигането на общата цел 

бюджетните разходи на Съюза да са в 

подкрепа на постигане на цели в 

областта на климата и на действия за 

подкрепа с ясни и установими 

съпътстващи ползи във всички 

сектори. Посредством действията 

съгласно настоящия регламент се очаква 

45% от общия му финансов пакет да 

бъдат предоставени за цели, свързани с 

климата, управлението и опазването 

на околната среда, биологичното 

разнообразие и борбата с 

опустиняването, като 30% от общия 

финансов пакет следва да бъдат 

предназначени за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата и за приспособяване към 

него. Съответните действия ще бъдат 

определени по време на прилагането на 

настоящия регламент, а общият принос 

от настоящият регламент следва да бъде 

предмет на съответни оценки и процеси 

на преразглеждане. Действията на 

Съюза в тази област следва да 

спомагат за спазването на 

Парижкото споразумение и на 

конвенциите от Рио и да не 

допринасят за влошаване на 

състоянието на околната среда, нито 

да причиняват вреди на околната 

среда или климата. Действията и 

мерките, допринасящи за 

постигането на целта по отношение 

на климата, акцентират специално 

върху подкрепата за 

приспособяването към изменението 

на климата в бедни, много уязвими 

страни и следва да вземат предвид 

връзката между климата, мира и 

сигурността, овластяването на 

жените и борбата с бедността. 

Настоящият регламент следва да 

допринася за устойчивото управление 
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на природните ресурси и да насърчава 

устойчивост и сигурност на минното 

дело, управлението на горите и 

селското стопанство. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) От съществено значение е 

допълнително да се засили 

сътрудничеството с държавите 

партньори, за да бъдат извлечени 

ползите от добре управляваната и 

законна миграция и за да се 

противодейства ефективно на 

незаконната миграция. Това 

сътрудничество следва да допринася за 

осигуряване на достъп до международна 

закрила, за преодоляване на 

първопричините за незаконната 

миграция, за подобряване на 

управлението на границите и за 

продължаване на усилията в борбата 

срещу незаконната миграция, трафика 

на хора и контрабандата на мигранти, 

както и за работата в областта на 

връщането, обратното приемане и 

реинтеграцията, когато е приложимо, 

въз основа на взаимна отчетност и 

пълно спазване на хуманитарните 

задължения и задълженията в областта 

на правата на човека. Поради това 

ефективното сътрудничество на 

третите държави със Съюза в тази 

област следва да бъде неразделен 

елемент от общите принципи на 

настоящия регламент. По-голямата 

съгласуваност между миграционната 

политика и политиката на 

сътрудничество за развитие е от 

значение, за да се гарантира, че 

помощта за развитие подпомага 

държавите партньори да управляват 

по-ефективно миграцията. 

Настоящият регламент следва да 

(29) Сътрудничеството с 

държавите партньори в областта на 

миграцията може да доведе до 

взаимно възползване от организирана, 

безопасна и отговорна миграция и до 

това да се противодейства ефективно 

на неуредената миграция и 

принудителното разселване. Това 

сътрудничество следва да допринася за 

улесняване на безопасни и законни 

пътища за миграция и убежище, за 

осигуряване на достъп до международна 

закрила, за преодоляване на 

първопричините за неуредената 

миграция и принудителното 

разселване чрез ангажиране с 

диаспорите, за подобряване на 

управлението на границите и за 

продължаване на усилията в 

справянето с неуредената миграция, 

трафика на хора и контрабандата на 

мигранти, както и за работата в областта 

на безопасното, достойно и 

устойчиво връщане, обратно приемане 

и реинтеграция, когато е приложимо, 

по чувствителен към конфликтите 

начин, въз основа на взаимна отчетност 

и при пълно спазване на хуманитарните 

задължения и задълженията в областта 

на правата на човека съгласно 

международното право и правото на 

Съюза. Съгласуваността между 

миграционната политика и политиката 

на сътрудничество за развитие е от 

значение, за да се гарантира, че 

помощта за развитие подпомага 

държавите партньори да се борят с 
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допринесе за координиран, цялостен и 

структуриран подход към миграцията 

посредством извличане на максимална 

полза от взаимодействията и прилагане 

на необходимия ливъридж. 

бедността и неравенството, да 

насърчават правата и свободите, 

както и да допринасят за 

управлението на организираната, 

безопасна и отговорна миграция. 

Настоящият регламент следва да 

допринесе за координиран, цялостен и 

структуриран подход към миграцията 

посредством извличане на максимална 

полза от взаимодействията и 

положителното въздействие на 

миграцията и мобилността върху 

развитието. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Настоящият регламент следва да 

даде възможност на Съюза да отговори 

на предизвикателствата, потребностите 

и възможностите, свързани с 

миграцията, в допълнение към 

миграционната политика на Съюза. 

За да допринесе за постигането на тази 

цел – и без да се засяга отчитането на 

непредвидени обстоятелства – се 

очаква, че 10% от общия финансов 

пакет ще бъдат заделени за 

противодействие на първопричините за 

незаконната миграция и 

принудителното разселване и за 

подпомагане на управлението и 

регулирането на миграцията, 

включително за защита на правата на 

бежанците и мигрантите в рамките на 

целите на настоящия регламент. 

(30) Настоящият регламент следва да 

даде възможност на Съюза да отговори 

на предизвикателствата, потребностите 

и възможностите, свързани с 

миграцията, в допълнение към 

политиките на Съюза в областта на 

миграцията и развитието. За да 

допринесе за постигането на тази цел, с 

цел да се увеличи до максимум 

приносът на миграцията към 

развитието – и без да се засяга 

отчитането на нови възникващи 

предизвикателства или нови 

потребности – се очаква, че максимум 

10% от общия финансов пакет ще бъдат 

заделени за противодействие на 

първопричините за неуредената 

миграция и принудителното разселване 

и за подпомагане на засилен 

ангажимент за улесняване на 

безопасната, организирана, уредена и 

отговорна миграция и прилагането на 

планирани и добре управлявани 

политики и уреждане на миграцията, 

включително за защита на правата на 

бежанците и мигрантите въз основа на 

международното право и правото на 

Съюза в рамките на целите на 
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настоящия регламент. Настоящият 

регламент следва също така да 

допринесе за справяне с явлението 

„изтичане на мозъци“ и за 

подпомагане на потребностите на 

разселените лица и приемащите 

общности, по-специално чрез 

предоставянето на достъп до основни 

услуги и възможности за препитание. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Съображение 30 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (30 a) Информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ) 

и услуги са доказани елементи, 

способстващи за устойчиво развитие 

и приобщаващ растеж. Те могат да 

бъдат ключови за подобряване на 

живота на гражданите дори в най-

бедните държави, по-специално чрез 

овластяване на жените и 

момичетата, засилване на 

демократичното управление и 

прозрачност, както и увеличаване на 

производителността и създаването 

на работни места. Въпреки това 

свързаността и финансовата 

достъпност остават проблем в 

рамките на регионите и между тях, 

тъй като има големи различия между 

държавите с висок и с по-нисък доход 

и между градовете и селските райони. 

Ето защо настоящият регламент 

следва да помогне на Съюза да 

продължи да интегрира 

цифровизацията в политиките на 

Съюза за развитие. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Съображение 30 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (30 б) В Програмата до 2030 г. за 

устойчиво развитие, приета с 

резолюция на Общото събрание на 

ООН на 25 септември 2015 г., се 

подчертава значението на 

насърчаването на мирни и 

приобщаващи общества както като 

цел за устойчиво развитие (ЦУР) 16, 

така и за да се постигнат другите 

резултати на политиката за 

развитие. В ЦУР 16.а изрично се 

изисква „укрепване на съответните 

национални институции, 

включително чрез международно 

сътрудничество, за изграждане на 

капацитет на всички равнища, по-

специално в развиващите се държави, 

с цел предотвратяване на насилието 

и борба с тероризма и 

престъпността“. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Съображение 30 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (30 в) В комюникето от срещата на 

високо равнище от 19 февруари 2016 г. 

Комитетът за подпомагане на 

развитието на Организацията за 

икономическо сътрудничество и 

развитие актуализира указанията за 

докладване относно официалната 

помощ за развитие в областта на 

мира и сигурността. Финансирането 

на действията, предприети в 

съответствие с настоящия 

регламент, представлява официална 

помощ за развитие, когато отговаря 

на критериите, определени в тези 

указания за докладване или 

указанията за докладване, които 

Комитетът за подпомагане на 

развитието може да приеме 
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впоследствие. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Съображение 30 г (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (30 г) Изграждането на капацитет в 

подкрепа на развитието и 

сигурността за развитие следва да се 

използва само в извънредни случаи, 

когато целите на регламента не 

могат да се постигнат с други 

дейности за сътрудничество за 

развитие. Подкрепата за субектите в 

сектора за сигурност в трети 

държави, включително при 

извънредни обстоятелства, за 

въоръжените сили, в контекста на 

предотвратяване на конфликти, 

управление на кризи или 

стабилизиране, е от съществено 

значение за осигуряването на 

подходящи условия за изкореняване на 

бедността и за развитие. Доброто 

управление, ефективният 

демократичен контрол и граждански 

надзор върху системата за сигурност, 

включително върху въоръжените 

сили, както и спазването на правата 

на човека и принципите на правовата 

държава са основни характеристики 

на една добре функционираща 

държава във всеки контекст и следва 

да се насърчават чрез по-широка 

подкрепа за реформата в сектора за 

сигурност в трети държави. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Съображение 30 д (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (30 д) Настоящият регламент следва 
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да надгражда върху заключенията от 

оценката на Комисията, поискана за 

юни 2020 г., включително върху 

широкомащабна обществена 

консултация с множество 

заинтересовани страни, с която се 

оценява съгласуваността на 

изграждането на капацитет в 

подкрепа на развитието и 

сигурността за развитие в рамките 

на връзката между сигурност и 

развитие, финансирана от Съюза и 

неговите държави членки с 

Глобалната стратегия и целите за 

устойчиво развитие на ООН. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Съображение 30 e (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (30 е) Съюзът следва също така да 

насърчава чувствителен към 

конфликтите и към аспектите на 

пола подход при всички действия и 

програми съгласно настоящия 

регламент, с цел да се избегне 

отрицателното въздействие и да се 

постигнат максимални положителни 

резултати. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Видовете финансиране и 

методите за изпълнение съгласно 

настоящия регламент следва да се 

избират въз основа на способността им 

за постигане на конкретните цели на 

действията и за постигане на резултати, 

като се вземат предвид по-специално 

разходите за проверките, 

(32) Видовете финансиране и 

методите за изпълнение съгласно 

настоящия регламент следва да се 

избират въз основа на потребностите, 

предпочитанията и специфичния 

контекст на партньорите, тяхната 

относимост, устойчивост и 

способността им за спазване на 
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административната тежест и очакваният 

риск от неспазване. Това следва да 

включва разглеждане на използването 

на еднократни суми, единни ставки и 

единични разходи, както и 

финансиране, което не е свързано с 

разходи, както е посочено в член 125, 

параграф 1 от Финансовия регламент. 

принципите за ефективност на 

развитието, постигане на конкретните 

цели на действията и за постигане на 

резултати, като се вземат предвид по-

специално разходите за проверките, 

административната тежест и очакваният 

риск от неспазване. Това следва да 

включва разглеждане на използването 

на еднократни суми, единни ставки и 

единични разходи, както и 

финансиране, което не е свързано с 

разходи, както е посочено в член 125, 

параграф 1 от Регламент (ЕС, 

Евратом) 2018/10461a на Европейския 

парламент и на Съвета („Финансовия 

регламент“). Ролята на Европейския 

фонд за демокрация (ЕФД) като 

фондация, разполагаща със 

съответния мандат чрез 

европейските институции за 

подкрепа за демокрацията, 

гражданското общество и правата на 

човека по цял свят, следва да бъде 

засилена и увеличена съгласно 

настоящия регламент. На ЕФД 

следва да се предостави 

административната гъвкавост и 

финансовите възможности за 

отпускане на целенасочени 

безвъзмездни средства за 

участниците от гражданското 

общество в европейското съседство, 

имащи дял в изпълнението на 

европейската политика за съседство, 

особено когато то засяга развитието 

на демокрацията, правата на човека, 

свободните избори и принципите на 

правовата държава. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Новият Европейски фонд за 

устойчиво развитие плюс („ЕФУР+“), 

който се основава на успешния се 

(33) Новият Европейски фонд за 

устойчиво развитие плюс („ЕФУР+“), 

който се основава на предшественика 
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предшественик — ЕФУР70, следва да 

представлява интегриран финансов 

пакет, който предоставя възможности за 

финансиране под формата на 

безвъзмездни средства, бюджетни 

гаранции и финансови инструменти по 

целия свят. ЕФУР+ следва да подкрепя 

Плана за външни инвестиции и да 

комбинира операциите за смесено 

финансиране и операциите за бюджетни 

гаранции, обхванати от Гаранцията за 

външна дейност, включително тези, 

покриващи суверенните рискове, 

свързани с операции по отпускане на 

заеми, изпълнявани по-рано в рамките 

на мандата на Европейската 

инвестиционна банка за външно 

кредитиране. Предвид ролята си в 

рамките на Договорите и опита си през 

последните десетилетия в подкрепа на 

политиките на Съюза, Европейската 

инвестиционна банка следва да остане 

естествен партньор на Комисията за 

изпълнението на операциите съгласно 

Гаранцията за външна дейност. 

си — ЕФУР70, следва да представлява 

интегриран финансов пакет, който 

предоставя възможности за 

финансиране под формата на 

безвъзмездни средства, бюджетни 

гаранции и финансови инструменти по 

целия свят. ЕФУР+ следва да подкрепя 

Плана за външни инвестиции и да 

комбинира операциите за смесено 

финансиране и операциите за бюджетни 

гаранции, обхванати от Гаранцията за 

външна дейност, включително тези, 

покриващи суверенните рискове, 

свързани с операции по отпускане на 

заеми, изпълнявани по-рано в рамките 

на мандата на Европейската 

инвестиционна банка за външно 

кредитиране. Предвид ролята си в 

рамките на Договорите и опита си през 

последните десетилетия в подкрепа на 

политиките на Съюза, Европейската 

инвестиционна банка следва да остане 

естествен партньор на Комисията за 

изпълнението на операциите съгласно 

Гаранцията за външна дейност. Други 

многостранни банки за развитие или 

национални банки за развитие от ЕС 

също имат умения и капитал, които 

могат да добавят значителна 

стойност на въздействието на 

политиката на Съюза за развитие и 

следователно участието им по линия 

на ЕФУР+ също следва силно да се 

насърчава чрез настоящия регламент. 

__________________ __________________ 

70 Регламент (ЕС) 2017/1601 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 септември 2017 г. за създаване на 

Европейски фонд за устойчиво развитие 

(ЕФУР), гаранция от ЕФУР и 

Гаранционен фонд на ЕФУР. 

70 Регламент (ЕС) 2017/1601 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 септември 2017 г. за създаване на 

Европейски фонд за устойчиво развитие 

(ЕФУР), гаранция от ЕФУР и 

Гаранционен фонд на ЕФУР. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Съображение 34 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 

подкрепата на инвестициите като 

средство за осъществяване на принос 

към постигането на целите за устойчиво 

развитие чрез подпомагане на 

устойчивото и приобщаващото 

икономическо и социално развитие и 

насърчаване на социално-

икономическата устойчивост в 

държавите партньори със специален 

акцент върху изкореняването на 

бедността, устойчивия и приобщаващ 

растеж, създаването на достойни 

работни места, икономическите 

възможности, уменията и 

предприемачеството, социално-

икономическите сектори, микро-, 

малките и средните предприятия, 

както и преодоляването на конкретните 

социално-икономически първопричини 

за незаконната миграция, в 

съответствие с приложимите 

индикативни документи за 

програмиране. Следва да се обърне 

специално внимание на държавите, за 

които е установено, че са засегнати от 

нестабилност или конфликти, най-слабо 

развитите държави и тежко задлъжнели 

бедни държави. 

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 

подкрепата на инвестициите като 

средство за осъществяване на принос 

към постигането на целите за устойчиво 

развитие чрез подпомагане на 

устойчивото и приобщаващото 

икономическо, културно и социално 

развитие и насърчаване на социално-

икономическата устойчивост в 

държавите партньори със специален 

акцент върху изкореняването на 

бедността, предотвратяването на 

конфликти и насърчаването на 

мирни, справедливи и приобщаващи 

общества, устойчивия и приобщаващ 

икономически прогрес, справяне с 

изменението на климата чрез 

смекчаване и приспособяване и с 

влошаването на състоянието на 

околната среда, създаването на 

достойни работни места съгласно 

съответните стандарти на МОТ и 
икономическите възможности, по-

конкретно за жените, младите и 

уязвимите хора. Следва да се постави 

акцент върху осигуряването на 

приобщаващо и справедливо 

качествено образование и развитието 

на умения и предприемачество чрез 

укрепване на образователните и 

културните структури, включително 

за децата в хуманитарни спешни 

ситуации и ситуации на 

принудително разселване. Той следва 

също така да е насочен към 

подпомагане на стабилна 

инвестиционна среда, 

индустриализация, социално-

икономически сектори, кооперации, 

социални предприятия, микро-, малки 

и средни предприятия, както и 

укрепване на демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

правата на човека, чиято липса често 

представлява конкретните социално-

икономически първопричини за 

неуредената миграция и 
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принудителното разселване, в 

съответствие с приложимите 

индикативни документи за 

програмиране. Следва да се обърне 

специално внимание на държавите, за 

които е установено, че са засегнати от 

нестабилност или конфликти, най-слабо 

развитите държави и тежко задлъжнели 

бедни държави. Специален акцент 

следва да бъде поставен и върху 

подобряването на предоставянето на 

съществени обществени основни 

услуги, продоволствената сигурност и 

подобряването на качеството на 

живот на бързо нарастващото 

градско население, включително чрез 

подходящо, безопасно и финансово 

достъпно жилищно настаняване. 

ЕФУР+ следва да насърчава 

партньорствата със 

стопанска/нестопанска цел като 

средство за насочване на 

инвестициите от частния сектор 

към устойчивото развитие и 

изкореняването на бедността. 

Стратегическото участие на 

организациите на гражданското 

общество и на делегациите на Съюза 

в държавите партньори следва също 

да се насърчава на всички етапи от 

проектния цикъл, за да се подпомогне 

намирането на съобразени с 

потребностите решения за 

насърчаване на социално-

икономическото развитие на 

общностите, създаването на работни 

места и новите възможности за 

стопанска дейност. Инвестициите 

следва да се основават на анализ на 

конфликтите, с акцент върху 

първопричините за конфликтите, 

уязвимостта и нестабилността, 

като се постига максимален 

потенциал за насърчаване на мира и 

свеждане до минимум на рисковете 

от изостряне на конфликти. 
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Изменение  51 

Предложение за регламент 

Съображение 35 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) ЕФУР+ следва да доведе до 

максимално увеличаване на 

допълняемостта на финансирането, до 

преодоляването на неефективността на 

пазара и на неоптималните 

инвестиционни ситуации, до 

осигуряването на иновативни продукти 

и до привличането на финансови 

средства от частния сектор. Участието 

на частния сектор в сътрудничеството 

на Съюза с държавите партньори 

посредством ЕФУР+ следва да доведе 

до измеримо допълнително въздействие 

върху развитието без нарушения на 

пазара и следва да бъде икономически 

целесъобразно, основано на взаимна 

отчетност и споделяне на риска и 

разходите. ЕФУР+ следва да 

функционира като инструмент за 

„обслужване на едно гише“ за 

получаване на предложения за 

финансиране от финансови институции 

и от публични или частни инвеститори 

и за предоставяне на широк спектър от 

форми на финансова подкрепа за 

допустими инвестиции. 

(35) ЕФУР+ следва да доведе до 

максимално увеличаване на 

допълняемостта на финансирането, до 

преодоляването на неефективността на 

пазара и на неоптималните 

инвестиционни ситуации, до 

осигуряването на иновативни продукти 

и до привличането на финансови 

средства от частния сектор, за да се 

оптимизира приносът на частното 

финансиране към местното 

устойчиво развитие. Участието на 

частния сектор в сътрудничеството на 

Съюза с държавите партньори 

посредством ЕФУР+ следва да доведе 

до измеримо допълнително въздействие 

върху развитието при пълно зачитане 

на околната среда и правата и 

поминъка на местните общности, и 

без нарушения в местния пазар и 

нелоялна конкуренция с местните 

стопански субекти. То следва да бъде 

икономически целесъобразно, основано 

на взаимна отчетност и споделяне на 

риска и разходите. Като се основава на 

адекватни критерии за отчетност и 

прозрачност, ЕФУР+ следва да 

функционира като инструмент за 

„обслужване на едно гише“ за 

получаване на предложения за 

финансиране от финансови институции 

и от публични или частни инвеститори 

и за предоставяне на широк спектър от 

форми на финансова подкрепа за 

допустими инвестиции. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Съображение 35 a (ново) 



 

 151 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (35 a) Гаранция на ЕС за операции за 

държавни инвестиции в публичния 

сектор представлява част от ЕФУР+. 

Тази гаранция на ЕС не обхваща 

операции за държавни инвестиции, 

които включват отпускане на 

кредити на частния сектор или 

отпускане на кредити на или в полза 

на субекти на поддържавно равнище, 

които имат достъп до финансиране 

на поддържавно равнище без 

държавни гаранции. С цел да се 

подпомогне планирането на 

капацитета от страна на ЕИБ, на 

ЕИБ се разпределя минимален 

гарантиран обем на такива операции 

за държавни инвестиции. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Следва да се създаде Гаранция за 

външна дейност, която да се основава на 

съществуващата гаранция от ЕФУР и на 

Гаранционния фонд за външни 

дейности. Гаранцията за външна 

дейност следва да подкрепя операциите 

по ЕФУР+, обхванати от бюджетни 

гаранции, макрофинансовата помощ и 

заемите за трети държави въз основа на 

Решение 77/270/Евратом на Съвета71. 

Тези операции следва да бъдат 

подкрепяни от бюджетни кредити 

съгласно настоящия регламент, както и 

от такива съгласно Регламент (ЕС) 

№.../... (ИПП III) и Регламент (ЕС) 

№.../... (Европейски инструмент в 

областта на ядрената безопасност), 

които следва също така да покрият 

обезпечаването и задълженията, 

произтичащи от заеми за 

макрофинансова помощ и заеми за 

(36) Следва да се създаде Гаранция за 

външна дейност, която да се основава на 

съществуващата гаранция от ЕФУР и на 

Гаранционния фонд за външни 

дейности. Гаранцията за външна 

дейност следва да подкрепя операциите 

по ЕФУР+, обхванати от бюджетни 

гаранции, макрофинансовата помощ и 

заемите за трети държави въз основа на 

Решение 77/270/Евратом на Съвета71. 

Тези операции следва да бъдат 

подкрепяни от бюджетни кредити 

съгласно настоящия регламент, както и 

от такива съгласно Регламент (ЕС) 

№.../... (ИПП III) и Регламент (ЕС) 

№.../... (Европейски инструмент в 

областта на ядрената безопасност), 

които следва също така да покрият 

обезпечаването и задълженията, 

произтичащи от заеми за 

макрофинансова помощ и заеми за 
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трети държави, посочени съответно в 

член 10, параграф 2 от Регламента за 

Европейски инструмент в областта на 

ядрената безопасност. Когато се 

финансират операции по ЕФУР+, следва 

да се отдава приоритет на тези, които 

имат силно въздействие върху 

създаването на работни места и при 

които съотношението между разходи и 

ползи повишава устойчивостта на 

инвестициите. Операциите, 

подпомагани с Гаранцията за външна 

дейност, следва да бъдат придружени от 

задълбочена предварителна оценка на 

екологичните, финансовите и 

социалните аспекти, когато това е 

целесъобразно и в съответствие с 

изискванията за по-добро регулиране. 

Гаранцията за външна дейност не следва 

да се използва за предоставяне на 

основни обществени услуги, които 

остават отговорност на правителствата. 

трети държави, посочени съответно в 

член 10, параграф 2 от Регламента за 

Европейски инструмент в областта на 

ядрената безопасност. Когато се 

финансират операции по ЕФУР+, следва 

да се отдава приоритет на тези, които 

имат силно въздействие върху 

създаването на достойни работни места 

и поминък и при които съотношението 

между разходи и ползи повишава 

устойчивостта на инвестициите, и 

които дават най-високи гаранции за 

устойчивост и дългосрочно 

въздействие за развитие чрез местно 

участие. Операциите, подпомагани с 

Гаранцията за външна дейност, следва 

да бъдат придружени от задълбочена 

предварителна оценка на екологичните, 

финансовите и социалните аспекти, 

включително на въздействието върху 

правата на човека и поминъка на 

засегнатите общности и 

въздействието върху неравенствата и 

определянето на начини за 

преодоляване на тези неравенства в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране и при надлежно отчитане 

на принципа на свободното и 

информирано предварително съгласие 

на засегнатите общности в свързани 

със земята инвестиции. Гаранцията за 

външна дейност не следва да се 

използва за предоставяне на основни 

обществени услуги, които остават 

отговорност на правителствата. Следва 

да се извършат и последващи оценки 

за измерване на въздействието върху 

развитието на операциите по линия 

на ЕФУР+. 

__________________ __________________ 

71 Решение 77/270/Евратом на Съвета от 

29 март 1977 г. за упълномощаване на 

Комисията да отпуска заеми по Евратом 

с цел подпомагане финансирането на 

атомни електроцентрали (OВ L 88, 

6.4.1977 г., стр. 9). 

71 Решение 77/270/Евратом на Съвета от 

29 март 1977 г. за упълномощаване на 

Комисията да отпуска заеми по Евратом 

с цел подпомагане финансирането на 

атомни електроцентрали (OВ L 88, 

6.4.1977 г., стр. 9). 

 

Изменение  54 
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Предложение за регламент 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) За да се осигури гъвкавост, да се 

увеличи привлекателността за частния 

сектор и да се увеличи максимално 

въздействието на инвестициите, следва 

да се предвиди дерогация от правилата 

относно методите за изпълнение на 

бюджета на Съюза, съдържащи се във 

Финансовия регламент, по отношение 

на допустимите контрагенти. Тези 

допустими контрагенти биха могли 

също така да бъдат организации, на 

които не е възложено осъществяването 

на публично-частно партньорство, а 

също биха могли да бъдат и 

частноправни организации на държава 

партньор. 

(37) За да се осигури гъвкавост, да се 

увеличи привлекателността за частния 

сектор, да се насърчава лоялната 

конкуренция и да се увеличи 

максимално въздействието на 

инвестициите, следва да се предвиди 

дерогация от правилата относно 

методите за изпълнение на бюджета на 

Съюза, съдържащи се във Финансовия 

регламент, по отношение на 

допустимите контрагенти. Тези 

допустими контрагенти биха могли 

също така да бъдат организации, на 

които не е възложено осъществяването 

на публично-частно партньорство, а 

също биха могли да бъдат и 

частноправни организации на държава 

партньор. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Съображение 39 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) Външните дейности често се 

изпълняват в изключително нестабилна 

среда, която изисква непрекъснато и 

бързо адаптиране към развиващите се 

потребности на партньорите на Съюза и 

към глобалните предизвикателства пред 

правата на човека, демокрацията и 

доброто управление, сигурността и 

стабилността, изменението на климата и 

околната среда, океаните, 

миграционната криза и нейните 

първопричини. Постигането на баланс 

между принципа на предвидимост и 

необходимостта от бързо реагиране на 

новите потребности следователно 

предполага адаптиране на финансовото 

изпълнение на програмите. За да се 

увеличи способността на ЕС да реагира 

(39) Външните дейности често се 

изпълняват в изключително нестабилна 

среда, която изисква непрекъснато и 

бързо адаптиране към развиващите се 

потребности на партньорите на Съюза и 

към глобалните предизвикателства пред 

правата на човека и основните свободи, 

демокрацията и доброто управление, 

сигурността и стабилността, 

изменението на климата и околната 

среда, океаните и миграцията, 

включително първопричините за нея, 

като бедността и неравенството, и 

въздействието, по-специално върху 

развиващите се държави, на 

нарастващия брой разселени лица. 

Постигането на баланс между принципа 

на предвидимост и необходимостта от 
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на непредвидени нужди, въз основа на 

успешния опит на Европейския фонд за 

развитие (ЕФР) следва да се предвиди 

неразпределена сума като резерв за 

нововъзникващи предизвикателства и 

приоритети. Тя следва да бъде 

мобилизирана в съответствие с 

процедурите, установени в настоящия 

регламент. 

бързо реагиране на новите потребности 

следователно предполага адаптиране на 

финансовото изпълнение на програмите. 

За да се увеличи способността на ЕС да 

реагира на нужди, които не са 

обхванати от програми и програмни 

документи, въз основа на успешния 

опит на Европейския фонд за развитие 

(ЕФР) следва да се предвиди 

предварително определена 

неразпределена сума като резерв за 

нововъзникващи предизвикателства и 

приоритети. Тя следва да бъде 

мобилизирана в надлежно обосновани 

случаи в съответствие с процедурите, 

установени в настоящия регламент. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Съображение 42 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(42) За да се засили 

ангажираността на държавите 

партньори по отношение на техните 

процеси на развитие и устойчивостта на 

външната помощ, Съюзът следва, когато 

е уместно, да благоприятства 

използването на собствените 

институции на държавите партньори и 

на системите и процедурите на 

държавите партньори за всички аспекти 

на проектния цикъл за сътрудничество. 

(42) За да се засили демократичната 

ангажираност на държавите партньори 

по отношение на техните процеси на 

развитие и устойчивостта на външната 

помощ, Съюзът следва, когато е 

уместно, да благоприятства 

използването на собствените 

институции, ресурси и експертен опит 

на държавите партньори и на системите 

и процедурите на държавите партньори 

за всички аспекти на проектния цикъл за 

сътрудничество, като същевременно се 

осигуряват местни ресурси и 

експертен опит и пълноценното 

участие на местните правителства и 

гражданско общество. Съюзът следва 

също така да осигури програми за 

обучение за това как да се 

кандидатства за финансиране от 

Съюза, насочени към държавните 

служители на местните органи и 

организациите на гражданското 

общество, с цел да им се помогне да 

повишат допустимостта и 

ефективността на проектите си. 
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Тези програми следва да се изпълняват 

в съответните държави, да са 

достъпни на езика на държавата и да 

бъдат в допълнение към всички 

програми за дистанционно обучение, 

които също са създадени, за да се 

гарантира целенасочено обучение, 

отговарящо на потребностите на 

тази държава. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Съображение 44 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (44 a) С цел да се допринесе за 

международната борба с данъчните 

измами, отклонението от данъчно 

облагане, измамите, корупцията и 

изпирането на пари, цялото 

финансиране по линия на настоящия 

регламент следва да бъде 

предоставяно по напълно прозрачен 

начин. Освен това допустимите 

контрагенти не следва да подкрепят 

дейности, извършвани с незаконна 

цел, нито да участват в операции по 

финансиране или инвестиране, 

извършвани чрез механизъм на 

посредничество, намиращ се в 

неоказваща съдействие юрисдикция 

или в данъчно убежище. 

Контрагентите също така следва да 

се въздържат от всякакво избягване 

на данъчно облагане или използване на 

схеми за агресивно данъчно планиране. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Съображение 45 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(45) За да се гарантират еднакви 

условия за прилагането на 

заличава се 
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съответните разпоредби от 

настоящия регламент, на Комисията 

следва да се предоставят 

изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/201177 на 

Европейския парламент и на Съвета. 

__________________  

77 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). 

 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Съображение 46 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(46) С цел допълване или изменяне на 

несъществени елементи на настоящия 

регламент 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 

процентите на обезпечаване, 

определени в член 26, параграф 3, 

областите на сътрудничество и 

интервенция, посочени в приложения II, 

III и IV, приоритетните области на 

операциите по ЕФУР+, посочени в 

приложение V, управлението на 

ЕФУР+, определено в приложение VI, 

да преразглежда или допълва 

показателите, посочени в приложение 

VII, когато това се счита за 

целесъобразно, както и да допълва 

настоящия регламент с разпоредби 

относно създаването на рамка за 

(46) С цел допълване на 

несъществени елементи от 

настоящия регламент 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 определянето на 

стратегията на Съюза, 

приоритетните области, подробните 

цели, очакваните резултати, 

специфичните показатели за 

изпълнението и специфичните 

разпределения на финансови средства 

и условията на сътрудничество за 

всяка географска и тематична 

програма, както и за плановете за 

действие и мерките, които не са 

базирани на програмни документи, с 

които се въвежда оперативна рамка 

за правата на човека, рамка за 
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мониторинг и оценка. управление на риска, вземане на 

решение относно потребностите, 

които не са обхванати от програми 

или програмни документи, вземане на 

решение относно спиране на 

помощта, установяване на рамка на 

подход, основан на изпълнението, 

въвеждане на процентите на 

обезпечаване, установяване на рамка 

за наблюдение и оценяване и 

разширяване на обхвата на 

действията, така че да достигат до 

държави и територии, необхванати 

от настоящия регламент. С цел 
изменяне на несъществени елементи на 

настоящия регламент на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от ДФЕС във 

връзка с областите на сътрудничество и 

интервенция, посочени в приложения II, 

III и IV, приоритетните области на 

операциите по ЕФУР+ и 

инвестиционните прозорци, посочени 

в приложение V, както и показателите, 

изброени в приложение VII. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Съображение 47 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(47) Съгласно точки 22 и 23 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.78 е 

необходимо тази програма да бъде 

оценена въз основа на информацията, 

събрана чрез специфични изисквания за 

мониторинг, като се избягва 

свръхрегулиране и административна 

тежест, по-специално по отношение на 

държавите членки. Когато е 

целесъобразно, тези изисквания могат 

да включват измерими показатели като 

база за оценка на въздействието на 

програмата на място. От особена 

(47) Съгласно точки 22 и 23 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.78 е 

необходимо тази програма да бъде 

оценена въз основа на информацията, 

събрана чрез специфични изисквания за 

мониторинг, като се избягва 

свръхрегулиране и административна 

тежест, по-специално по отношение на 

държавите членки. Тези изисквания 

следва да включват измерими 

показатели като база за оценка на 

въздействието на програмата на място. 

От особена важност е по време на 
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важност е по време на подготвителната 

си работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително 

на експертно равнище, и тези 

консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за по-

добро законотворчество. По-специално, 

с цел осигуряване на равностойно 

участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително със съответните 

заинтересовани страни, като 

например гражданското общество и 

експертите, и тези консултации да 

бъдат проведени в съответствие с 

принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за по-

добро законотворчество. По-специално, 

с цел осигуряване на равностойно 

участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

__________________ __________________ 

78 Междуинституционално 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета на Европейския съюз 

и Европейската комисия за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14. 

78 Междуинституционално 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета на Европейския съюз 

и Европейската комисия за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Съображение 48 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(48) Позоваванията на посочените в 

член 9 от Решение № 2010/427/ЕС79 на 

Съвета инструменти на Съюза, които 

се заменят с настоящия регламент, 

следва да се четат като позовавания 

на настоящия регламент и Комисията 

следва да гарантира, че настоящият 

регламент се прилага в съответствие 

с ролята на ЕСВД, предвидена в това 

решение. 

(48) Поради широкия характер и 

обхват на настоящия регламент и за да 

се осигури съгласуваност между 

принципите, целите и разходите 

съгласно настоящия регламент и други 

инструменти за външно 

финансиране, като например 

Регламент (ЕС).../... (Европейски 

инструмент в областта на ядрената 

безопасност), или инструменти, 

които са неразривно свързани с 

външните политики, като например 
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Регламент (ЕС).../... (ИПП III), 

хоризонтална ръководна група, 

съставена от всички съответни 

служби на Комисията и ЕСВД и 

председателствана от заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите 

на външните работи и политиката 

на сигурност (ЗП/ВП) или 

представител на тази служба, следва 

да отговаря за ръководството, 

координацията и управлението на 

политиките, програмите, целите и 

действията съгласно настоящия 
регламент, за да се гарантира 

последователност, ефикасност, 

прозрачност и отчетност на 

външното финансиране на Съюза. 

ЗП/ВП следва да осигурява 

цялостната политическа 

координация на външната дейност на 

Съюза. За всички действия, 

включително действията за бързо 

реагиране и извънредните мерки за 

помощ, както и през целия цикъл на 

програмиране, планиране и прилагане 

на инструмента, върховният 

представител и ЕСВД следва да 

работят съвместно със съответните 

членове и служби на Комисията, 

определени въз основа на естеството 

и целите на планираните действия, 

като се надгражда върху техния 

опит. Всички предложения за 

решения следва да се изготвят по 

процедурите на Комисията и да се 

представят на Комисията за 

приемане. 

__________________  

79 Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 

26 юли 2010 г. за определяне на 

организацията и функционирането на 

Европейската служба за външна 

дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., 

стр. 30). 
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Изменение  62 

Предложение за регламент 

Съображение 48 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (48 a) Ако е целесъобразно, 

прилагането на настоящия 

регламент следва да допълва и да бъде 

в съответствие с мерките, приети 

от Съюза за изпълнение на целите на 

общата външна политика и 

политика на сигурност в рамките на 

дял V, глава втора от ДЕС, и 

мерките, приети в рамките на част 

пета от ДФЕС. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Съображение 49 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(49) Предвидените действия, 

представени по-долу, следва 

стриктно да следват условията и 

процедурите, определени с 

ограничителните мерки на Съюза, 

заличава се 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Съображение 49 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (49 a) Европейският парламент 

следва да бъде напълно ангажиран в 

етапите на изготвяне, програмиране, 

наблюдение и оценяване на 

инструментите, за да гарантира 

политически и демократичен 

контрол и отчетност на 

финансирането на Съюза в сферата 

на външната дейност. Следва да се 

установи засилен диалог между 
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институциите, за да се гарантира, че 

Европейският парламент е в 

състояние да упражнява политически 

контрол по време на прилагането на 

настоящия регламент по 

систематичен и безпроблемен начин, 

с което да се засили ефикасността и 

легитимността. 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6 a) „организации на гражданското 

общество“ означава всички 

недържавни структури с нестопанска 

цел, които отхвърлят насилието и 

посредством които хората се 

организират за постигането на общи 

цели и идеали, било то политически, 

културни, социални, икономически, 

религиозни, екологични или за целите 

на търсенето на отговорност от 

органите на властта; организациите 

на гражданското общество работят 

на местно, национално, регионално 

или международно равнище и могат 

да включват организации от 

градските и селските райони, както и 

официални и неформални 

организации; в контекста на 

тематичната програма относно 

правата на човека и демокрацията 

„гражданското общество“ включва 

лица или групи, които са независими 

от държавата и чиито дейности 

спомагат за насърчаване на правата 

на човека и демокрацията, 

включително защитници на правата 

на човека, определени в Декларацията 

на ООН за правото и отговорността 

на лицата; 
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Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6 б) „местни органи“ означава 

клонове на правителството или 

публичните органи, които 

функционират на поднационално 

равнище (напр. общинско, общностно, 

районно, областно, провинциално или 

регионално равнище). 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) „финансиращ субект“ означава 

държава членка, международна 

финансова институция или публична 

институция на държава членка, 

обществена агенция или други субекти, 

които участват в общия обезпечителен 

фонд с парични средства или с 

гаранции. 

(8) „финансиращ субект“ означава 

държава членка, международна 

финансова институция или публична 

институция на държава членка, 

обществена агенция или други 

публични или частни субекти, които 

участват в общия обезпечителен фонд с 

парични средства или с гаранции. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8 a) „допълняемост“ означава 

принципа, който гарантира, че 

подкрепата чрез Гаранцията за 

външна дейност допринася за 

устойчивото развитие посредством 

операции, които не биха могли да 

бъдат осъществени без тази 

гаранция, или които постигат 

положителни резултати, 

надхвърлящи онова, което би могло да 
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бъде постигнато без нея, както и 

колективно финансиране в частния 

сектор и преодоляване на 

неефективности на пазара или 

неоптимални инвестиционни 

ситуации, а също и подобряване на 

качеството, устойчивостта, 

въздействието или мащаба на дадена 

инвестиция. Чрез този принцип също 

така се гарантира, че операциите по 

инвестиране и финансиране, 

обхванати от Гаранцията за външна 

дейност, не заменят подкрепата от 

държава членка, частното 

финансиране или друга финансова 

подкрепа от Съюза или международна 

финансова подкрепа, и 

предотвратяват изместването на 

други публични или частни 

инвестиции. Подкрепените от 

Гаранцията за външна дейност 

проекти обикновено имат по-висок 

рисков профил от инвестиционните 

портфейли, подкрепяни от 

допустимите контрагенти съгласно 

техните обичайни инвестиционни 

политики без действието на 

Гаранцията за външна дейност. 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8 б) „индустриализирани държави“ 

означава трети държави, различни 

от развиващите се, включени в 

списъка на Комитета за подпомагане 

на развитието на Организацията за 

икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР – КПР) на 

получателите на официална помощ 

за развитие (ОПР). 
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Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8 в) „бедност“ означава всички 

условия, в които хората са 

подложени на лишения и считани за 

недееспособни в различните общества 

и в местен контекст; основните 

измерения на бедността включват 

икономическите, човешките, 

политическите, социокултурните 

възможности, както и 

възможността за защита. 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 г (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8 г) „чувствителност към 

аспектите на пола“ означава да се 

действа с цел разбиране и отчитане 

на обществените и културните 

фактори, свързани с изключването и 

дискриминацията, основаващи се на 

пола, във всички сфери на 

обществения и личния живот; 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 д (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8 д) „чувствителност към 

конфликти“ означава да се действа с 

цел разбиране, че всяка инициатива, 

провеждана в засегната от конфликт 

среда, ще взаимодейства с този 

конфликт и че такова 

взаимодействие ще води до 

последствия, които може да имат 
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положително или отрицателно 

въздействие; чувствителността към 

конфликти означава да се гарантира 

по най-добрия възможен начин, че с 

действията на Съюза (политически, 

относно политиката, външната 

помощ) се избягва наличието на 

отрицателно въздействие и се 

постига максимално положително 

въздействие върху динамиката на 

конфликтите, като по този начин се 

допринася за предотвратяване на 

конфликти, структурна стабилност 

и изграждане на мира. 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато се прави позоваване на 

правата на човека, то се разбира като 

включващо основните свободи; 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 2 — параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В контекста на член 15 „най-

нуждаещите се държави“ могат да 

включват и държавите, изброени в 

приложение I. 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на настоящия 

регламент е да се утвърждават и 

1. Общата цел на настоящия 

регламент е да се определи 
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насърчават ценностите и интересите на 

Съюза в световен мащаб, за да се 

преследват целите и прилагат 

принципите на външната дейност на 

Съюза, определени в член 3, параграф 5 

и членове 8 и 21 от Договора за 

Европейския съюз. 

финансовата рамка, даваща на Съюза 

възможността да утвърждава и 

насърчава ценностите, принципите и 

интересите си в световен мащаб, в 

съответствие с целите и принципите 

на външната дейност на Съюза, 

определени в член 3, параграф 5 и 

членове 8 и 21 от Договора за 

Европейския съюз, както и членове 11 

и 208 от ДФЕС. 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) да се допринася за постигането 

на международните ангажименти и 

цели, договорени от Съюза, по-

специално Програмата до 2030 г., ЦУР 

и Парижкото споразумение; 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква a б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) да се развиват специални 

засилени отношения с държавите в 

източното и южното съседство на 

Съюза, основани на сътрудничество, 

мир и сигурност, взаимна отчетност 

и споделен ангажимент към 

универсалните ценности – 

демокрация, принципи на правовата 

държава и зачитане на правата на 

човека, социално-икономическа 

интеграция, опазване на околната 

среда и действия в областта на 

климата; 
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Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aв) да се преследва целта за 

намаляване и – в дългосрочен план, 

изкореняване на бедността, по-

специално в най-слабо развитите 

държави; да се осигури устойчиво 

социално и икономическо развитие; 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) на световно равнище – да се 

укрепват и подкрепят демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

правата на човека, да се подпомагат 

организациите на гражданското 

общество, да се укрепват стабилността и 

мира и да се преодоляват други 

глобални предизвикателства, 

включително миграцията и 

мобилността; 

б) на световно равнище – да се 

подпомагат организациите на 

гражданското общество и местните 

органи, да се укрепват стабилността и 

мирът, да се предотвратяват 

конфликти и да се насърчават 

справедливи и приобщаващи 

общества, да се напредва с 

многостранното сътрудничество, 

международната справедливост и 

отчетност, и да се преодоляват други 

глобални и регионални 

предизвикателства, включително 

изменението на климата и 

влошаването на състоянието на 

околната среда, както и 

потребностите и приоритетите на 

външната политика, предвидени в 

приложение III, включително 

насърчаването на изграждането на 

доверие и добросъседските 

отношения; 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) да се защитават, насърчават и 

укрепват правата на човека, 

демокрацията и принципите на 

правовата държава, както и 

равенството между половете и в 

обществото, включително при най-

трудните обстоятелства и 

извънредните ситуации в 

партньорство с гражданското 

общество, включително 

защитниците на правата на човека в 

цял свят; 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да се отговаря бързо на ситуации 

на криза, нестабилност и конфликти, да 

се преодоляват предизвикателства пред 

устойчивостта, да се осигури връзка 

между хуманитарната помощ и 

действията в подкрепа на развитието. 

потребностите и приоритетите на 

външната политика. 

в) да се отговаря бързо на ситуации 

на криза, нестабилност и конфликти, да 

се преодоляват предизвикателства пред 

устойчивостта, да се осигури връзка 

между хуманитарната помощ и 

действията в подкрепа на развитието. 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Най-малко 92 % от разходите 

съгласно настоящия регламент 

отговарят на критериите за официална 

помощ за развитие, установени от 

Комитета за подпомагане на развитието 

на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие. 

3. Най-малко 95% от разходите 

съгласно настоящия регламент 

отговарят на критериите за официална 

помощ за развитие, установени от 

Комитета за подпомагане на развитието 

на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие. 

Настоящият регламент допринася за 

постигането на колективната цел за 
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достигане на 0,2% от брутния 

национален доход на Съюза за най-

слабо развитите държави и 0,7% от 

брутния национален доход на Съюза 

като официална помощ за развитие в 

рамките на срока на Програмата до 

2030 г. 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Най-малко 20% от 

официалната помощ за развитие, 

финансирана съгласно настоящия 

регламент, по всички програми, 

географски и тематични, ежегодно и 

през целия период на действията, се 

заделя за социално приобщаване и 

човешко развитие, за да се подкрепи и 

засили предоставянето на основни 

социални услуги, като здравеопазване, 

образование, хранене и социална 

закрила, особено за най-

маргинализираните лица и с акцент 

върху жените и децата. 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Поне 85% от официалната 

помощ за развитие, финансирана по 

програми, географски и тематични, 

съгласно настоящия регламент, има 

като основна или значима цел 

равенството между половете и 

правата и овластяването на жените 

и момичетата, както е определено от 

Комитета за подпомагане на 

развитието на ОИСР. Значителна 

част от тези програми имат за 
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основна цел равенството между 

половете, както и правата и 

овластяването на жените и 

момичетата. 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансирането от Съюза 

съгласно настоящия регламент се 

изпълнява чрез: 

1. Финансирането от Съюза 

съгласно настоящия регламент се 

прилага чрез: 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Географските програми могат да 

обхващат всички трети държави, с 

изключение на кандидатите и 

потенциалните кандидати по смисъла на 

Регламент (ЕС) № .../…80 (ИПП) и 

отвъдморските страни и територии по 

смисъла на Решение .../... (ЕС) на 

Съвета. 

Географските програми могат да 

обхващат всички трети държави, с 

изключение на кандидатите и 

потенциалните кандидати по смисъла на 

Регламент (ЕС) № .../…80 (ИПП) и 

отвъдморските страни и територии по 

смисъла на Решение .../... (ЕС) на 

Съвета. Може да бъдат създадени и 

географски програми с 

континентален или трансрегионален 

обхват, по-специално Панафриканска 

програма, обхващаща държавите от 

Африка от букви а) и б), и програма, 

обхващаща държавите от Африка, 

Карибите и Тихоокеанския басейн от 

букви б), в) и г). 

__________________ __________________ 

80 Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета за създаване на 

Инструмента за предприсъединителна 

помощ (ОВ L). 

80 Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета за създаване на 

Инструмента за предприсъединителна 

помощ (ОВ L). 

 



 

 171 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) организации на гражданското 

общество; 

б) организации на гражданското 

общество и местни органи; 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) потребностите и 

приоритетите на външната 

политика. 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тематичните програми могат да 

обхващат всички трети държави, както 

и отвъдморските страни и територии, 

определени в Решение .../... (ЕС) на 

Съвета. 

Тематичните програми могат да 

обхващат всички трети държави. 

Отвъдморските страни и територии 

имат пълен достъп до тематичните 

програми, както е предвидено в 

Решение…/… (ЕС) на Съвета. 

Ефективното им участие е 

гарантирано, като се вземат предвид 

техните специфики и особените 

предизвикателства, с които трябва 

да се справят. 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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a) допринасяне за стабилността и 

предотвратяването на конфликти в 

спешни ситуации, нововъзникващи 

кризи, кризисни и следкризисни 

ситуации; 

a) допринасяне за мира, 

стабилността и предотвратяването на 

конфликти в спешни ситуации, 

нововъзникващи кризи, кризисни и 

следкризисни ситуации; 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) допринасяне за засилване на 

устойчивостта на държавите, 

обществата, общностите и отделните 

лица и за установяването на връзка 

между хуманитарната помощ и 

действията за развитие; 

б) допринасяне за засилване на 

устойчивостта на държавите, 

включително местните органи, 

обществата, общностите и отделните 

лица и за установяването на връзка 

между хуманитарната помощ и 

действията за развитие; 

 

 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) посрещане на нуждите и 

приоритетите на външната 

политика. 

заличава се 

 

Изменение  93 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Действията съгласно настоящия 

регламент се изпълняват главно чрез 

географски програми. 

Действията съгласно настоящия 

регламент се прилагат главно чрез 

географски програми. 
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Изменение  94 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Действията, изпълнявани чрез 

тематични програми, допълват 

действията, финансирани по географски 

програми, и подпомагат глобалните и 

транснационалните инициативи за 

постигане на договорените на 

международно равнище цели, и по-

специално целите за устойчиво 

развитие, защитата на глобалните 

обществени блага или справянето с 

глобалните предизвикателства. 

Действия посредством тематични 

програми може да се предприемат и 

когато не съществува географска 

програма или тя е прекратена, или 

когато няма споразумение за дадено 

действие със съответната държава 

партньор, или когато действието не 

може да бъде подходящо осъществено 

чрез географски програми. 

Действията, прилагани чрез тематични 

програми, допълват действията, 

финансирани по географски програми, и 

подпомагат глобалните и 

транснационалните инициативи, 

насочени към постигане на 

договорените на международно 

равнище цели, както е посочено в член 

3, параграф 2, буква аа), като също 

така подпомагат и глобалните 

обществени блага или справянето с 

глобалните предизвикателства. 

Действия посредством тематични 

програми може да се предприемат и 

независимо, включително когато не 

съществува географска програма или тя 

е прекратена, или когато няма 

споразумение за дадено действие със 

съответната държава партньор, или 

когато действието не може да бъде 

подходящо осъществено чрез 

географски програми. 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Действията за бързо реагиране допълват 

географските и тематичните програми. 

Тези действия се разработват и 

изпълняват, така че да се даде 

възможност те да бъдат продължени, 

когато това е уместно, в рамките на 

географски или тематични програми. 

Действията за бързо реагиране допълват 

географските и тематичните програми, 

както и действията, финансирани 

чрез Регламент (ЕО) № 1257/96 на 

Съвета от 20 юни 1996 г. [Регламент 

за хуманитарната помощ]. Тези 

действия се разработват и прилагат, 

така че да се даде възможност те да 

бъдат продължени, когато това е 

уместно, в рамките на географски или 

тематични програми. 
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Изменение  96 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При изпълнението на настоящия 

регламент се осигуряват съгласуваност, 

полезни взаимодействия и взаимно 

допълване с други области на външната 

дейност на Съюза и с други съответни 

политики и програми на Съюза, както 

последователност на политиката за 

развитие. 

1. При прилагането на настоящия 

регламент се осигуряват 

последователност, съгласуваност, 

полезни взаимодействия и взаимно 

допълване с всички области на 

външната дейност на Съюза, 

включително други инструменти за 

външно финансиране, по-специално 

Регламент (ЕС).../... [Регламент за 

ИПП III], и мерки, приети съгласно 

дял V, втора глава от ДЕС и част 

пета от ДФЕС, а също и с други 

съответни политики и програми на 

Съюза, както последователност на 

политиката за развитие. Съюзът взема 

предвид целите на сътрудничеството 

за развитие при прилагането на 

политиките, които биха могли да 

засегнат развиващите се държави. 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1 a. Съюзът и държавите членки 

следва да координират съответните 

си програми за подпомагане с цел 

повишаване на ефективността и 

ефикасността на тяхното 

предоставяне и предотвратяване на 

припокриващото се финансиране. 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Член 5 — параграф 1 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. При прилагане настоящия 

регламент Комисията и ЕСВД 

надлежно вземат предвид позициите 

на Европейския парламент. 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на програмата за 

периода 2021 – 2027 г. е 89 200 милиона 

евро по текущи цени. 

1. Финансовият пакет за 

прилагането на програмата за периода 

2021 – 2027 г. е 82 451 милиона евро по 

цени за 2018 г. (93 154 милиона евро по 

текущи цени.) [100%].. 

 

Изменение  100 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) 68 000 милиона евро за 

географските програми: 

a) 63 687 милиона евро по цени за 

2018 г. (71 954 милиона евро по текущи 

цени) [77,24%] за географските 

програми: 

 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Съседство: най-малко 22 000 

милиона евро, 

— Съседство: най-малко 20 572 

милиона евро по цени за 2018 г. (23 243 

милиона евро по текущи цени) 

[24,95%], 
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Изменение  102 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Субсахарска Африка: най-малко 

32 000 милиона евро, 

— Субсахарска Африка: най-малко 

30 723 милиона евро по цени за 2018 г. 

(34 711 милиона евро по текущи цени) 

[37,26%], 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Азия и Тихоокеански регион: 

10 000 милиона евро, 

— Азия и Тихоокеански регион: 8 

851 милиона евро по цени за 2018 г. (10 

000 милиона евро по текущи цени) 

[10,73%], включително най-малко 620 

милиона евро по цени за 2018 г. (700 

милиона евро по текущи цени) за 

Тихоокеанския регион, 

 

Изменение  104 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Северна и Южна Америка и 

Карибския регион: 4 000 милиона евро, 

— Северна и Южна Америка и 

Карибския регион: 3 540 милиона евро 

по цени за 2018 г. (4000 милиона евро 

по текущи цени) [4,29%], 

включително 1062 милиона евро по 

цени за 2018 г. (1200 милиона евро по 

текущи цени) за Карибския регион, 

 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква б – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) 7 000 милиона евро за тематични 

програми: 

б) 9 471 милиона евро по цени за 

2018 г. (10 700 милиона евро по текущи 

цени) [11,49%] за тематични програми: 

 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Права на човека и демокрация: 

1 500 милиона евро, 

— Права на човека и демокрация: 

най-малко 1 770 милиона евро по цени 

за 2018 г. (2 000 милиона евро по 

текущи цени) [2,15%], като до 25% от 

програмата са предназначени за 

финансирането на мисии на ЕС за 

наблюдение на избори, 

 

Изменение  107 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Организации на гражданското 

общество: 1 500 милиона евро, 

— организации на гражданското 

общество (ОГО) и местни органи: 2 

390 милиона евро по цени за 2018 г. (2 

700 милиона евро по текущи цени) 

[2,90%], от които 1 947 милиона евро 

по цени за 2018 г. (2 200 милиона евро 

по текущи цени) [2,36%] за ОГО и 443 

милиона евро по цени за 2018 г. (500 

милиона евро по текущи цени) [0,54%] 

за местни органи, 

 

Изменение  108 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Стабилност и мир: 1 000 милиона 

евро, 

— Стабилност и мир: 885 милиона 

евро по цени за 2018 г. (1000 милиона 

евро по текущи цени) [1,07%], 

 

Изменение  109 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Глобални предизвикателства: 

3 000 милиона евро, 

— Глобални предизвикателства: 3 

983 милиона евро по цени за 2018 г. (4 

500 милиона евро по текущи цени) 

[4,83%], 

 

Изменение  110 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 4 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 — Потребности и приоритети на 

външната политика: 443 милиона 

евро по цени за 2018 г.(500 милиона 

евро по текущи цени) [0,54%], 

 

Изменение  111 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) 4 000 милиона евро за действията 

за бързо реагиране. 

в) 3 098 милиона евро по цени за 

2018 г. (3 500 милиона евро по текущи 

цени) [3,76%] за действията за бързо 

реагиране: 

 — Стабилност и 

предотвратяване на конфликти в 

спешни ситуации, възникващи кризи, 

кризи и следкризисни ситуации: 1 770 

милиона евро по цени за 2018 г.(1 770 
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милиона евро по текущи цени) 

[2,15%], 

 — Укрепване на устойчивостта 

на държавите, обществата, 

общностите и лицата и свързване на 

хуманитарната помощ с дейност за 

развитие: 1 328 милиона евро по цени 

за 2018 г. (1 500 милиона евро по 

текущи цени) [1,61%], 

 

Изменение  112 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Резервът за нововъзникващи 

предизвикателства и приоритети в 

размер на 10 200 милиона евро 

увеличава сумите, посочени в параграф 

2, в съответствие с член 15. 

3. Резервът за нововъзникващи 

предизвикателства и приоритети в 

размер на 6 196 милиона евро по цени 

за 2018 г. (7 000 милиона евро по 

текущи цени) [7,51%] увеличава 

сумите, посочени в параграф 2, в 

съответствие с член 15. 

 

Изменение  113 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Чрез допълнителна дерогация от член 

209, параграф 3 от Финансовия 

регламент, възстановяванията и 

приходите, генерирани от 

инвестиции в рамките на 

съществуващите фондове на 

Инвестиционния инструмент за 

АКТБ, се считат за револвиращи 

активи, предназначени за инвестиции 

в секторите и регионите, обхванати 

от Инвестиционния инструмент за 

АКТБ, и продължават да бъдат 

управлявани от ЕИБ.

 Действията по член 9 се 

финансират до сумата от 
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270 милиона евро. 

 

Изменение  114 

Предложение за регламент 

Член 6 — параграф 4 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Годишните бюджетни 

кредити се разрешават от 

Европейския парламент и от Съвета 

в границите, определени от 

многогодишната финансова рамка, в 

рамките на бюджетната процедура 

след договаряне на приоритетите от 

институциите. 

 

Изменение  115 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразуменията за асоцииране, 

споразуменията за партньорство и 

сътрудничество, многостранните 

споразумения и други споразумения, с 

които се установява правно обвързващо 

отношение с държавите партньори, 

както и заключенията на Европейския 

съвет и заключенията на Съвета, 

декларациите от срещи на върха или 

заключенията от срещи на високо 

равнище с държавите партньори, 

съответните резолюции на 

Европейския парламент, съобщенията 

на Комисията или съвместните 

съобщения на Комисията и на 

върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност, представляват 

цялостната рамка на политиката за 

прилагането на настоящия регламент. 

Споразуменията за асоцииране, 

споразуменията за партньорство и 

сътрудничество, търговски и други 

споразумения, с които се установява 

правно обвързващо отношение с 

държавите партньори, препоръки и 

актове, приети в органите, създадени 

с тези споразумения, както и 

съответните многостранни 

споразумения, законодателните 

актове на Съюза, заключенията на 

Европейския съвет, заключенията на 

Съвета, декларациите от срещи на върха 

и други международни декларации и 
заключенията от срещи на високо 

равнище с държавите партньори, 

резолюциите и позициите на 

Европейския парламент, съобщенията 

на Комисията и на върховния 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност и конвенциите и 

резолюциите на Организацията на 
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обединените нации, представляват 

цялостната рамка на политиката за 

прилагането на настоящия регламент. 

 

Изменение  116 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Съюзът се стреми да насърчава, 

развива и консолидира принципите на 

демокрацията, правовата държава и 

зачитането на правата на човека и 

основните свободи, върху които е 

основан, чрез диалог и 

сътрудничество с държавите и 

регионите партньори. 

1. Съюзът се стреми да насърчава, 

развива и консолидира чрез диалог и 

сътрудничество с държавите и 

регионите партньори посредством 

дейности в организацията на 

Обединените нации и на други 

международни форуми, както и чрез 

съвместно сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество, местните органи и 

частните субекти, принципите, на 

които е основан, а именно 

демокрацията, правовата държава, 

доброто управление, универсалността 
и неделимостта на правата на човека и 

основните свободи, зачитането на 

човешкото достойнство, принципите 

на равенство и солидарност и 

зачитането на принципите от 

Хартата на ООН и на 

международното право. 

Финансирането по настоящия 

регламент е в съответствие с тези 

принципи, както и с ангажиментите 

на Съюза съгласно международното 

право. 

 

Изменение  117 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1 a. В съответствие с членове 2 и 

21 от ДЕС приносът на Съюза към 

демокрацията и правовата държава, 
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както и към насърчаването и 

защитата на правата на човека и 

основните свободи, е в основата на 

Всеобщата декларация за правата на 

човека, международното право 

относно правата на човека и 

международното хуманитарно право. 

 

Изменение  118 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Прилага се основан на правата 

подход, обхващащ всички права на 

човека, независимо дали граждански и 

политически или икономически, 

социални и културни, за да се осигури 

зачитане на принципите на правата на 

човека, да се подпомагат притежателите 

на права при отстояването на правата 

им, като при това се обръща особено 

внимание на по-бедните и по-

уязвимите групи, както и за да се 

подпомогнат държавите партньори при 

изпълнението на техните международни 

задължения по отношение на правата на 

човека. Настоящият регламент 

насърчава равенството между половете 

и овластяването на жените. 

2. Прилага се основан на правата 

подход, обхващащ всички права на 

човека, независимо дали граждански и 

политически или икономически, 

социални и културни, за да се осигури 

зачитане на принципите на правата на 

човека, да се подпомагат притежателите 

на права при отстояването на правата 

им, като при това се обръща особено 

внимание на маргинализираните и 

уязвимите групи, включително 

малцинствата, жените, децата и 

младежите, възрастните хора, 

коренното население, ЛГБТИ лицата 

и хората с увреждания, на основните 

трудови права и социалното 

приобщаване, както и за да се 

подпомогнат държавите партньори при 

изпълнението на техните международни 

задължения по отношение на правата на 

човека. Настоящият регламент 

насърчава равенството между половете 

и овластяването на жените, младежите 

и децата, включително що се отнася 

до сексуалното и репродуктивното 

здраве и права. 

 

Изменение  119 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съюзът насърчава многостранен и 

основан на правила подход към 

световните блага и предизвикателства и 

си сътрудничи с държавите членки, 

държавите партньори, международните 

организации и други донори в тази 

връзка. 

Съюзът насърчава многостранен и 

основан на правила и ценности подход 

към световните обществени блага и 

предизвикателства и си сътрудничи с 

държавите членки, държавите 

партньори, международните 

организации, включително 

международните финансови 

институции и агенциите, фондовете 

и програмите на ООН и други донори 

в тази връзка. 

 

Изменение  120 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съюзът насърчава сътрудничеството с 

международни организации и други 

донори. 

Съюзът насърчава сътрудничеството с 

международни и регионални 

организации и други донори. 

 

Изменение  121 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При отношенията с държавите 

партньори се вземат предвид 

резултатите на тези държави при 

изпълнението на ангажименти, 

международни споразумения и 

договорености със Съюза. 

При отношенията с държавите 

партньори се вземат предвид 

резултатите на тези държави при 

изпълнението на ангажименти, 

международни споразумения, по-

специално Парижкото споразумение, 
и договорености със Съюза, по-

специално споразуменията за 

асоцииране, споразуменията за 

партньорство и сътрудничество, 

както и търговските споразумения. 
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Изменение  122 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Сътрудничеството между Съюза и 

държавите членки, от една страна, и 

държавите партньори, от друга страна, 

насърчава и се основава на принципите 

за ефективност на развитието, когато е 

приложимо, а именно: ангажираност на 

държавите партньори с приоритетите за 

развитие, акцент върху резултатите, 

приобщаващи партньорства за развитие, 

прозрачност и взаимна отчетност. 

Съюзът насърчава ефективното и 

ефикасното мобилизиране и използване 

на ресурсите. 

Сътрудничеството между Съюза и 

държавите членки, от една страна, и 

държавите партньори, от друга страна, 

насърчава и се основава на принципите 

за ефективност на развитието за всички 

условия, а именно: ангажираност на 

държавите партньори с приоритетите за 

развитие, акцент върху резултатите, 

приобщаващи партньорства за развитие, 

прозрачност и взаимна отчетност, 

както и съгласуваност с 

приоритетите на държавите 

партньори. Съюзът насърчава 

ефективното и ефикасното 

мобилизиране и използване на 

ресурсите. 

 

Изменение  123 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В съответствие с принципа на 

приобщаващо партньорство, когато е 

целесъобразно, Комисията гарантира, че 

със съответните заинтересовани страни 

от държавите партньори, включително 

организациите на гражданското 

общество и местните органи, се 

провеждат надлежни консултации и че 

им се предоставя навременен достъп до 

съответната информация, която им 

позволява да играят полезна роля по 

време на разработването и 

изпълнението на програмите и по 

време на свързаните с тях процеси на 

мониторинг. 

В съответствие с принципа на 

приобщаващо партньорство Комисията 

гарантира, че със съответните 

заинтересовани страни от държавите 

партньори, включително организациите 

на гражданското общество и местните 

органи, се провеждат надлежни 

консултации и че им се предоставя 

навременен достъп до съответната 

информация, която им позволява да 

играят полезна роля по време на 

разработването и прилагането на 

програмите и по време на свързаните с 

тях процеси на мониторинг. 
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Изменение  124 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В съответствие с принципа на 

ангажираност Комисията, когато е 

уместно, благоприятства използването 

на системите на държавите партньори за 

изпълнението на програмите. 

В съответствие с принципа на 

ангажираност Комисията, когато е 

уместно, благоприятства използването 

на системите на държавите партньори за 

прилагането на програмите. 

 

Изменение  125 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Програмите и действията 

съгласно настоящия регламент 

включват темите за изменението на 

климата, опазването на околната среда и 

равенството между половете и 

установяват взаимовръзки между целите 

за устойчиво развитие, за да насърчават 

интегрирани действия, които могат да 

създадат съпътстващи ползи и да 

постигнат множество цели по 

последователен начин. Тези програми и 

действия се основават на анализ на 

рисковете и уязвимостите, включват 

подход на устойчивост и отчитат 

контекста на конфликти. Те се 

ръководят от принципа никой да не 

бъде изоставен. 

6. Програмите и действията 

съгласно настоящия регламент 

включват темите за изменението на 

климата, опазването на околната среда, 

в съответствие с член 11 от ДФЕС, 

намаляването на риска от бедствия и 

подготвеността за тях, човешкото 

развитие, предотвратяването на 

конфликти и изграждането на мира, 

равенството между половете и 

овластяването на жените, децата и 

младежите, недискриминацията, 

образованието, културата и 

цифровизацията, като установяват 

взаимовръзки между целите за 

устойчиво развитие, за да насърчават 

интегрирани действия, които могат да 

създадат съпътстващи ползи и да 

постигнат множество цели по 

последователен начин. Тези програми и 

действия се основават на анализ на 

капацитета, рисковете и 

уязвимостите, включват подход на 

устойчивост, ориентиран към хората 

и обществото и отчитат контекста на 

конфликти. Те се ръководят от 

принципите никой да не бъде 

изоставен и да не бъдат нанасяни 

вреди. 
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Изменение  126 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. С партньорите се преследва по-

координиран, цялостен и структуриран 

подход към миграцията и неговата 

ефективност се оценява редовно. 

7. Без да се засягат другите цели 

на външната дейност на Съюза, се 

преследва по-координиран, цялостен и 

структуриран подход към миграцията и 

неговата ефективност се оценява 

редовно, без разпределението на 

помощта за развитие за трети 

държави да бъде обвързвано с условие 

за сътрудничество при управлението 

на миграцията от трети държави, 

както и при пълно зачитане на 

правата на човека, включително 

правото на всяко лице да напусне 

държавата си на произход. 

 

Изменение  127 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7a. Комисията гарантира, че 

приетите съгласно настоящия 

регламент действия във връзка със 

сигурността, стабилността и мира, 

и по-специално във връзка с 

изграждането на капацитет на 

военните участници в подкрепа на 

развитието и сигурността за 

развитие, борбата срещу тероризма и 

организираната престъпност, както 

и киберсигурността, се извършват в 

съответствие с международното 

право, включително международните 

права на човека и хуманитарното 

право. Комисията може да 

разработва пътни карти съвместно с 

партньорите бенефициери с цел 

подобряване на институционалното 
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и оперативното съответствие на 

военните участници със 

стандартите в областта на 

прозрачността и на правата на 

човека. Комисията внимателно 

наблюдава, оценява и докладва 

относно прилагането на такива 

действия за всяка съответна цел 

съгласно член 31, за да гарантира 

съответствие със задълженията в 

областта на правата на човека. За 

такива действия Комисията прилага 

чувствителен по отношение на 

конфликта подход, включително 

строг и систематичен предварителен 

анализ на конфликтите, който 

интегрира в пълна степен анализ на 

равенството между половете, в 

допълнение към разпоредбите 

относно управлението на риска 

съгласно член 8, параграф 8, буква б). 

Комисията приема делегиран акт в 

съответствие с член 34, който 

допълва настоящия регламент, като 

създава оперативна рамка въз основа 

на съществуващи насоки, с която да 

се гарантира, че правата на човека се 

вземат предвид при формулирането и 

изпълнението на мерките, посочени в 

настоящия член, по-специално по 

отношение на предотвратяването на 

изтезанията и други форми на 

жестоко, нечовешко или унизително 

отнасяне и надлежното провеждане 

на съдебния процес, включително 

презумпцията за невиновност, 

правото на справедлив процес и 

правото на защита. 

 

Изменение  128 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Комисията информира 

Европейския парламент и провежда 

редовен обмен на мнения с него. 

8. Комисията редовно информира и 

провежда с Европейския парламент 

полезни диалози относно 
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политиката, по своя собствена 

инициатива и при поискване от него. 

 

Изменение  129 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 8 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8a. Комисията провежда редовен 

обмен на информация с гражданското 

общество и местните органи. 

 

Изменение  130 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 8 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8б. Комисията приема делегиран 

акт в съответствие с член 34, който 

допълва настоящия регламент, като 

създава подходяща рамка за 

управление на риска, включително 

мерки за оценка и смекчаване за всяка 

съответна цел от регламента. 

 

Изменение  131 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 8 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8в. Целият инструмент следва да 

бъде подкрепен от прозрачност и 

отчетност, като се поставя акцент 

върху изготвянето на доклади и 

извършването на проверки. Това 

обхваща прозрачна система за 

контрол, включително докладване на 

информация за получателите на 

финансирането и дали плащанията 

са извършени навреме. 
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Изменение  132 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с член 41, 

параграф 2 от Договора за Европейския 

съюз средствата на Съюза, предоставени 

съгласно настоящия регламент, не се 

използват за финансиране на 

закупуването на въоръжение или 

амуниции или на военни операции или 

операции в областта на отбраната. 

1. Средствата на Съюза, 

предоставени съгласно настоящия 

регламент, не се използват за 

финансиране на закупуването на 

въоръжение или амуниции или на 

военни операции или операции в 

областта на отбраната. Всяко 

предоставено оборудване, услуга или 

технология съгласно настоящия 

регламент подлежи на строг контрол 

върху трансфера, както е предвидено 

в Общата позиция 944/2008/ОВППС, 

Регламента за изделията с двойна 

употреба и всички други 

ограничителни мерки в сила от 

страна на ЕС. В съответствие с 

Регламент (ЕС).../... [Регламент на ЕС 

относно продукти, които биха могли 

да бъдат използвани с цел прилагане 

на смъртно наказание и изтезания], 

настоящият регламент не се прилага 

за финансиране на снабдяване с 

никакъв вид оборудване, което може 

да се използва за извършване на 

изтезания, малтретиране или други 

нарушения на правата на човека. 

 

Изменение  133 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. С цел да се допринесе за 

устойчивото развитие, което изисква 

изграждането на стабилни, мирни и 

приобщаващи общества, помощта на 

Съюза съгласно настоящия регламент 

може да се използва в контекста на по-

широкообхватна реформа в сектора за 

сигурност или за изграждане на 

2. С цел да се допринесе за 

устойчивото развитие, което изисква 

изграждането на стабилни, мирни и 

приобщаващи общества, помощта на 

Съюза съгласно настоящия регламент 

може да се използва в контекста на по-

широкообхватна реформа в сектора за 

сигурност или за изграждане на 
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капацитет на военните участници в 

държавите партньори при извънредните 

обстоятелства, посочени в параграф 4, с 

цел осигуряване на действия за развитие 

и гарантиране на сигурност за 

действията за развитие. 

капацитет на военните участници в 

държавите партньори при извънредните 

обстоятелства, посочени в параграф 4, с 

цел осигуряване на действия за развитие 

и гарантиране на сигурност за 

действията за развитие в съответствие 

с първостепенната цел да се постигне 

устойчиво развитие. 

 

Изменение  134 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 - буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато е налице консенсус между 

съответната държава партньор и Съюза 

относно това, че военните участници са 

от ключово значение за запазването, 

установяването или възстановяването на 

условията, които са от решаващо 

значение за устойчивото развитие, 

включително в ситуации на криза и при 

обстоятелства и ситуации на 

нестабилност или дестабилизация. 

б) когато е налице консенсус между 

съответната държава партньор и Съюза 

относно това, че военните участници са 

от ключово значение за запазването, 

установяването или възстановяването на 

условията, които са от решаващо 

значение за устойчивото развитие, и че 

тези военни участници не са 

въвлечени в нарушения на правата на 

човека или не представляват заплаха 

за функционирането на държавните 

институции, включително в ситуации 

на криза и при обстоятелства и ситуации 

на нестабилност или дестабилизация. 

 

Изменение  135 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. При планирането и прилагането 

на мерки съгласно настоящия член 

Комисията насърчава ангажираността от 

страна на държавата партньор. Тя също 

така разработва необходимите елементи 

и добрите практики, необходими за 

гарантиране на устойчивост в 

средносрочен и дългосрочен план и 

насърчава спазването на принципите на 

правовата държава и установените 

6. При планирането и прилагането 

на мерки съгласно настоящия член 

Комисията насърчава ангажираността от 

страна на държавата партньор. Тя също 

така разработва необходимите елементи 

и добрите практики, необходими за 

гарантиране на устойчивост и 

отчетност в средносрочен и 

дългосрочен план и насърчава 

спазването на принципите на правовата 
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принципи на международното право. държава и установените принципи на 

международното право. Комисията 

гарантира, че тези мерки водят до 

преки ползи за човешката сигурност 

за населението, интегрирани са в по-

широка политика за реформа в 

сектора на сигурността, която 

включва силни елементи на 

демократичен и парламентарен 

контрол и отчетност, включително 

по отношение на подобряването на 

предоставянето на услуги в областта 

на сигурността, и която се вписва в 

дългосрочни стратегии за мир и 

развитие, насочени към преодоляване 

на първопричините за конфликта. 

Комисията също така гарантира, че 

действията, насочени към 

реформиране на военните сили, 

допринасят за тяхната по-голяма 

прозрачност, отчетност и зачитане 

на правата на човека на лицата, 

намиращи се под тяхна юрисдикция; 

Относно предвидените мерки за 

предоставяне на оборудване на 

партньорски въоръжени сили 

Комисията посочва вида оборудване, 

което ще се предоставя в контекста 

на всяка мярка. Комисията прилага 

разпоредбите, посочени в член 8, 

параграф 8 б (нов), за да гарантира, че 

това оборудване ще се използва само 

от бенефициерите, за които е 

предназначено. 

 

Изменение  136 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията установява 

подходящи процедури за оценка на 

риска, мониторинг и оценка за мерки 

съгласно настоящия член. 

7. Комисията предприема, в 

рамките на оценката съгласно 

член 32, и по-специално във връзка със 

средносрочна оценка, съвместни 

оценки с държавите членки. 

Резултатите предоставят 

информация за проектирането на 
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програмите и разпределението на 

ресурсите и допълнително засилват 

съгласуваността и взаимното 

допълване на външната дейност на 

Съюза. 

 

Изменение  137 

Предложение за регламент 

Заглавие ІI 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ПРИЛАГАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ 

РЕГЛАМЕНТ 

(Не се отнася до българския текст.) 

 

Изменение  138 

Предложение за регламент 

Член 9 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9а 

 Приложно поле на географските 

програми 

 1. Дейностите на Съюза за 

сътрудничество съгласно настоящия 

член се прилагат по отношение на 

дейности от местно, национално, 

регионално, трансрегионално и 

континентално естество. 

 2.  За да се постигнат целите, 

определени в член 3, географските 

програми се изготвят от следните 

области на сътрудничество: 

 a)  добро управление, демокрация, 

принципи на правовата държава, 

основни свободи и гражданско 

общество; 

 б)  изкореняване на бедността, 

борба с неравенствата и човешко 

развитие; 

 в)  миграция и мобилност; 

 г)  околна следа и изменение на 
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климата; 

 д)  приобщаващ и устойчив 

икономически растеж и достоен 

труд; 

 е)  сигурност, стабилност и мир; 

 ж)  партньорство; 

 3.  Повече подробности за 

посочените в параграф 2 области на 

сътрудничество са предвидени в 

приложение II. 

(Този нов член се добавя преди член 10 от дял II, глава I) 

 

Изменение  139 

Предложение за регламент 

Член 9 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9б 

 Приложно поле на тематичните 

програми 

 1.  Тематичните програми 

обхващат следните области на 

интервенция: 

 a)  права на човека, основни 

свободи и демокрация: 

 —  защита и насърчаване на 

правата на човека и на защитниците 

на правата на човека в държавите и в 

спешни ситуации, при които правата 

на човека и основните свободи са в 

най-голям риск, включително чрез 

разрешаване на неотложните нужди 

от закрила на защитниците на 

правата на човека по гъвкав и 

всеобхватен начин;  

 — утвърждаване на правата на 

човека и основните свободи като 

цяло, осъществяване на принос към 

изграждането на общества, в които 

преобладават участието, 

недискриминацията, 

толерантността, правосъдието и 
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отчетността, солидарността и 

равенството; 

 — Консолидиране и подкрепа за 

демокрацията, разглеждане на всички 

аспекти на демократичното 

управление, включително засилване на 

демократичния плурализъм, засилване 

на участието на гражданите, 

включително чрез подкрепа за 

граждански организации за 

наблюдение на изборите и техните 

регионални мрежи по света, създаване 

на благоприятна среда за 

гражданското общество и подкрепа 

за надеждни, приобщаващи и 

прозрачни изборни процеси през целия 

изборен цикъл, по-специално чрез 

мисии на ЕС за наблюдение на избори. 

 — насърчаване на ефективното 

многостранно сътрудничество и 

стратегическо партньорство, 

осъществяване на принос към 

укрепването на капацитета на 

международните, регионалните и 

националните рамки при 

насърчаването и защитата на 

правата на човека, демокрацията и 

принципите на правовата държава; 

 — насърчаване на нови 

междурегионални полезни 

взаимодействия и изграждане на 

мрежи между местните граждански 

общества и други съответни органи 

по правата на човека и механизми, с 

цел максимално разширяване на 

споделянето на най-добри практики 

относно правата на човека и 

демокрацията, както и създаване на 

положителна динамика; 

 б)  организации на гражданското 

общество и местни органи: 

 — подкрепа на приобщаващо, 

отворено за участие, предоставящо 

възможности и независимо 

гражданско общество в държавите 

партньори; 

 — насърчаване на диалог със и 
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между организациите на 

гражданското общество; 

 —  подпомагане на изграждането 

на капацитет на местните органи и 

мобилизиране на техния опит, за да 

се насърчи териториален подход към 

развитието; 

 — повишаване на 

осведомеността, знанието и 

ангажимента на гражданите на 

Съюза относно целите, определени в 

член 3 от настоящия регламент; 

 —  подкрепа на гражданското 

общество да участва в 

застъпничество на обществения ред 

и диалог с правителствени и 

международни институции; 

 — подкрепа на гражданското 

общество с цел потребителите и 

гражданите да обърнат внимание и 

тяхната осведоменост да се повиши 

относно екологично насоченото и 

производство и потребление въз 

основа на справедливата търговия, 

както и те да бъдат насърчени да 

възприемат по-устойчиво поведение; 

 в)  стабилност и мир 

 —  помощ за предотвратяване на 

конфликти, изграждане на мира и 

готовност за действие при кризи; 

 —  помощ за справяне с 

глобалните, трансрегионалните и 

възникващите заплахи; 

 г)  глобални предизвикателства 

 — здраве, 

 —  образование, 

 —  равенство между половете, 

 —  деца и млади хора, 

 —  миграция и принудително 

разселване, 

 —  достоен труд, социална 

закрила и неравенство, 

 —  култура, 
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 —  осигуряване на здравословна 

околна среда и справяне с 

изменението на климата, 

 —  устойчива енергия, 

 —  устойчив и приобщаващ 

растеж, достойни работни места и 

ангажимент на частния сектор, 

 —  храна и хранене, 

 — насърчаване на приобщаващи 

общества, добро икономическо 

управление и прозрачно управление на 

публичните финанси, 

 —  достъп до питейна вода, 

канализация и хигиена, 

 д)   потребности и приоритети на 

външната политика 

 — предоставяне на подкрепа на 

стратегиите за сътрудничество 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; 

 — предоставяне на подкрепа за 

търговската политика на Съюза; 

 —  допринасяне за прилагането на 

международното измерение на 

вътрешните политики на Съюза и 

насърчаване на 

широкоразпространено познание и 

видимост за Съюза и неговата роля на 

световната сцена; 

 2.   Повече подробности за 

посочените в параграф 3 области на 

сътрудничество са предвидени в 

приложение III. 

(Този нов член се добавя преди член 10 от дял II, глава I) 

 

Изменение  140 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) в документите за програмиране 

се предоставя съгласувана рамка за 

сътрудничество между Съюза и 

държавите или регионите партньори, 

която съответства на общата цел и 

обхвата, подцелите и принципите, 

посочени в настоящия регламент; 

a) в документите за програмиране 

се предоставя съгласувана рамка за 

сътрудничество между Съюза и 

държавите или регионите партньори, 

която съответства на общата цел и 

обхвата, подцелите и принципите, 

посочени в настоящия регламент, и 

която е основана на стратегия на 

Съюза спрямо държава или регион 

партньор, или на тематични 

стратегии на Съюза; 

 

Изменение  141 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Съюзът провежда консултации 

и с други донори и участници, 

включително с представители на 

гражданското общество и местни 

органи, когато това е приложимо; 

в) Съюзът на ранен етап и по 

време на целия процес на 

програмиране насърчава редовен 

приобщаващ диалог на множество 

заинтересовани страни с други донори 

и участници от Съюза и извън него, 

включително с представители на 

гражданското общество и местни 

органи, както и частни и 

политически фондации. 

Европейският парламент бива 

информиран относно резултата от 

тези консултации. 

 

Изменение  142 

Предложение за регламент 

Член 10 - параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) тематичните програми „Права на 

човека и демокрация“ и „Гражданско 

общество“, посочени в член 4, 

параграф 3, букви а) и б), предоставят 

помощ независимо от съгласието на 

г) тематичните програми „Права на 

човека и демокрация“, „Организации на 

гражданското общество и местни 

органи“ и „Стабилност и мир“, 

посочени в член 4, параграф 3, букви а), 
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правителствата и другите публични 

органи на съответните трети държави. 

Тези тематични програми подпомагат 

основно организациите на гражданското 

общество. 

б) и в) предоставят помощ независимо 

от съгласието на правителствата и 

другите публични органи на 

съответните трети държави. 

Тематичните програми „Права на 

човека и демокрация“ и „Организации 

на гражданското общество и местни 

органи“ подпомагат основно 

организациите на гражданското 

общество, включително защитниците 

на правата на човека и 

журналистите под натиск. 

 

Изменение  143 

Предложение за регламент 

Член 11 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Принципи за програмиране за 

географските програми 

Принципи за програмиране 

 

Изменение  144 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Програмирането съгласно 

настоящия регламент надлежно 

отчита правата на човека, основните 

свободи, доброто управление и 

демокрацията в партньорските 

държави. 

 

Изменение  145 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф -1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1a. При подготовката, 

прилагането и прегледа на всички 

документи за програмиране по 
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настоящия член се спазват 

принципите за съгласуваност на 

политиката за развитие и за 

ефективност на помощта. 

 

Изменение  146 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф -1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1б. Географските и тематичните 

програми се допълват взаимно и са 

съгласувани помежду си, и създават 

добавена стойност. 

 

Изменение  147 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) без да се засяга параграф 4, 

действията се основават, доколкото е 

възможно, на диалог между Съюза, 

държавите членки и заинтересованите 

държави партньори, включително 

националните и местните органи, в 

който диалог участват гражданското 

общество, националните и местните 

парламенти и други заинтересовани 

страни, за да се засили 

ангажираността към процеса и да се 

насърчи подкрепата за национални и 

регионални стратегии; 

a) без да се засяга параграф 4, 

действията се основават на 

приобщаващ диалог между 

институциите на Съюза, държавите 

членки и заинтересованите държави 

партньори, включително националните, 

местните и регионалните органи, в 

който диалог участват организации на 

гражданското общество, регионалните, 

националните и местните парламенти, 

общности и други заинтересовани 

страни, за да се засили 

демократичната ангажираност към 

процеса и да се насърчи подкрепата за 

национални и регионални стратегии; 

 

Изменение  148 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 - буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато е подходящо, 

програмният период се синхронизира 

със стратегическите цикли на държавите 

партньори; 

б) когато е възможно, програмният 

период се синхронизира със 

стратегическите цикли на държавите 

партньори; 

 

Изменение  149 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Програмирането на 

географските програми осигурява 

специфична и специално изготвена 

рамка за сътрудничество, основана на: 

2. Без да се засяга параграф 1, 

програмирането на географските 

програми осигурява специфична и 

специално изготвена рамка за 

сътрудничество, основана на: 

 

Изменение  150 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) потребностите на партньорите, 

установени въз основа на конкретни 

критерии, като се вземат предвид 

населението, бедността, неравенството, 

човешкото развитие, икономическата и 

екологичната уязвимост и 

устойчивостта на държавата и 

обществото; 

a) потребностите на партньорите, 

установени въз основа на конкретни 

критерии и задълбочен анализ, като се 

вземат предвид населението, бедността, 

неравенството, човешкото развитие, 

състоянието на правата на човека, 

основните свободи, демокрацията и 

равенството между половете, 

гражданското пространство, 

икономическата и екологичната 

уязвимост и устойчивостта на 

държавата и обществото; 

 

Изменение  151 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 - буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) капацитета на партньорите за 

генериране на финансови ресурси и 

достъп до тях и техния капацитет за 

усвояване на ресурси; 

б) капацитета на партньорите за 

мобилизиране и ефективно използване 
на национални ресурси в подкрепа на 

националните приоритети за 

развитие и достъп до тях, както и 

техния капацитет за усвояване на 

ресурси; 

 

Изменение  152 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) ангажиментите и резултатите 

на партньорите, установени въз основа 

на критерии като политическа реформа 

и икономическо и социално развитие; 

в) ангажиментите на партньорите, 

включително на тези, които са се 

споразумели със Съюза, и усилията, 

установени въз основа на критерии като 

политическа реформа, напредък в 

областта на принципите на 

правовата държава, добро управление, 

права на човека и борба срещу 

корупцията, икономическо и социално 

развитие, екологична устойчивост и 

ефективно използване на помощ; 

 

Изменение  153 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) капацитета и ангажимента на 

дадения партньор да насърчава общите 

интереси и ценности и да подкрепя 

общите цели и многостранните 

коалиции, както и усилията в полза на 

приоритетите на Съюза. 

д) капацитета и ангажимента на 

дадения партньор да насърчава общите 

ценности, принципи и основни 

интереси и ценности и да подкрепя 

общите цели и многостранните 

коалиции, както и усилията в полза на 

приоритетите на Съюза. 
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Изменение  154 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Сътрудничеството с 

индустриализираните държави е 

съсредоточено върху насърчаването на 

интересите на Съюза и на взаимните 

интереси. 

4. Сътрудничеството с 

индустриализираните държави е 

съсредоточено върху насърчаването на 

интересите на Съюза и на взаимните 

интереси, както и на общите основни 

интереси и ценности, съвместно 

договорените цели и многостранното 

сътрудничество. Такова 

сътрудничество, когато е 

целесъобразно, се основава на диалог 

между Съюза, включително 

Европейския парламент, и държавите 

членки, с участието на гражданското 

общество. 

 

Изменение  155 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Документите за програмиране за 

географските програми се 

характеризират с насоченост към 

резултатите и в тях при 

необходимост се вземат под внимание 

договорените на международно 

равнище цели и показатели, по-

специално тези, определени за целите за 

устойчиво развитие, както и рамките за 

резултатите на равнището на отделните 

държави, с цел оценяване и съобщаване 

на приноса на Съюза към 

резултатите, на равнището на 

крайните продукти, крайните 

резултати и въздействието. 

5. Документите за програмиране са 

ориентирани към резултатите и 

включват, когато е възможно, ясни 

цели и показатели за измерване на 

напредъка и въздействието от 

помощта на Съюза. Показателите 
при необходимост може да се 

основават на договорените на 

международно равнище стандарти и 

по-специално тези, определени за 

целите за устойчиво развитие, както и 

рамките за резултатите на равнището на 

отделните държави. 

 

Изменение  156 

Предложение за регламент 
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Член 11 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. При изготвянето на документите 

за програмиране за държави и региони, 

намиращи се в кризисни или 

следкризисни ситуации или в 

нестабилни или уязвими ситуации, 

надлежно се вземат предвид 

специалните потребности и 

обстоятелства в съответните държави 

или региони. 

6. При изготвянето на документите 

за програмиране за държави и региони, 

намиращи се в кризисни или 

следкризисни ситуации или в 

нестабилни или уязвими ситуации, 

надлежно се вземат предвид 

специалните потребности и 

обстоятелства в съответните държави 

или региони, както и уязвимостта, 

рисковете и капацитета с цел 

повишаване на устойчивостта. 

Отделя се внимание и на 

предотвратяването на конфликти, 

държавното изграждане и 

изграждането на мира, помиряването 

на народите след приключването на 

конфликтите и възстановяването, 

готовността при бедствия, както и 

на ролята на жените и правата на 

децата в тези процеси. Прилага се 

подход, който се основава на правата 

на човека и е ориентиран към хората. 

Когато държавите или регионите 

партньори пряко участват или са 

засегнати от кризисна, следкризисна 

ситуация или ситуация на нестабилност, 

се обръща специално внимание на 

засилването на координацията сред 

всички съответни участници с цел да се 

подпомогне преходът от извънредна 

ситуация към фаза на развитие. 

Когато държавите или регионите 

партньори пряко участват или са 

засегнати от кризисна, следкризисна 

ситуация или ситуация на нестабилност, 

се обръща специално внимание на 

засилването на координацията сред 

всички съответни участници с цел да се 

подпомогнат предотвратяването на 

насилието и преходът от извънредна 

ситуация към фаза на развитие. 

 

Изменение  157 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Настоящият регламент 

допринася за действията, провеждани 

съгласно Регламент (ЕС) №.../... 

„Еразъм“. Въз основа на настоящия 

регламент се изготвя единен документ 

7. Настоящият регламент 

допринася от програмите, установени 

по член 4, параграф 2 от настоящия 

Регламент, за действията, провеждани 

съгласно Регламент (ЕС) № .../... 
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за програмиране, който се отнася за 

седемгодишен период и в който се 

вземат предвид средствата, предвидени 

в Регламент (ЕС) №.../... (ИПП III). 

Регламент (ЕС).../... (Еразъм) се прилага 

за използването на тези средства. 

(Еразъм). Индикативна сума от 2 000 

милиона евро от географските 

програми следва да бъде предоставена 

за действията, посветени на 

мобилността, сътрудничеството и 

политическия диалог с органите, 

институциите и организациите на 

държавите партньори. Въз основа на 

настоящия регламент се изготвя единен 

документ за програмиране, който се 

отнася за седемгодишен период и в 

който се вземат предвид средствата, 

предвидени в Регламент (ЕС) №.../... 

(ИПП III). Регламент (EС) 

№ …/…(Еразъм) се прилага за 

използването на тези средства, като се 

гарантира съответствие с Регламент 

(ЕС) № …/… (ИПП III). 

 

Изменение  158 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 7 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7a. Настоящият регламент 

допринася за действията, 

провеждани съгласно Регламент (ЕС) 

№ .../... („Творческа Европа“). Въз 

основа настоящия регламент се 

изготвя единен документ за 

програмиране, който се отнася за 

седемгодишен период и в който се 

вземат предвид средствата, 

предвидени в Регламент (ЕС) №.../... 

(ИПП III). Регламент (ЕС) № .../... 

(„Творческа Европа“) се прилага за 

използването на тези средства. 

 

Изменение  159 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Комисията е оправомощена да 
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приема делегирани актове в 

съответствие с член 34 с цел да 

допълни несъществени елементи от 

настоящия регламент, като определя 

рамки за всяка конкретна държава и 

многонационална многогодишна 

програма. Тези разпоредби относно 

рамките: 

 a)   посочват приоритетните 

области измежду определените в 

членове 9а и 15б; 

 б)  определят специфичните 

подробни и измерими цели на всяка 

програма; 

 в)  определят очакваните 

резултати с измерими цели, както и 

ясни и специфични показатели за 

ефективност, свързани с целите; 

 г)  определят индикативното 

разпределение на финансовите 

средства, както общо, така и по 

приоритетни области; 

 д)  създават условия за 

сътрудничество, включително за 

финансов принос в Гаранцията за 

външна дейност. 

 

Изменение  160 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Прилагането на настоящия 

регламент за географски програми се 

извършва чрез национални и 

многонационални многогодишни 

индикативни програми. 

заличава се 

 

Изменение  161 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В многогодишните 

индикативни програми се излагат 

приоритетните области, избрани за 

финансиране от Съюза, конкретните 

цели, очакваните резултати, ясните 

и специфични показатели за 

изпълнението и индикативните 

разпределения на финансови средства, 

както общо, така и по приоритетни 

области. 

заличава се 

 

Изменение  162 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Многогодишните индикативни 

програми се изготвят въз основа на: 

3. Многогодишните програми се 

изготвят въз основа на: 

 

Изменение  163 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 – буква -а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) доклад, който съдържа анализ, 

в съответствие с член 11, параграф 2, 

на потребностите, способностите, 

ангажиментите и изпълнението на 

държавата(ите) партньор(и) и 

потенциалното въздействие на 

финансирането на Съюза, както и 

един или повече от следните 

елементи: 

 

Изменение  164 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) национална или регионална 

стратегия под формата на план за 

развитие или подобен документ , който 

Комисията към момента на приемането 

на съответната многогодишна 

индикативна програма е приела като 

основа за тази многогодишна 

индикативна програма; 

a) национална или регионална 

стратегия под формата на план за 

развитие или подобен документ, който 

се основава на полезни консултации с 

местното население и гражданското 

общество и който Комисията към 

момента на приемането на съответната 

многогодишна програма е приела като 

основа за тази многогодишна програма; 

 

Изменение  165 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 - буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) рамков документ, в който е 

определена политиката на Съюза 

относно съответния партньор или 

съответните партньори, включително 

съвместен документ между Съюза и 

държавите членки; 

б) документ, в който е определена 

политиката на Съюза относно 

съответния партньор или съответните 

партньори, включително съвместен 

документ между Съюза и държавите 

членки; 

 

Изменение  166 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За да се засили въздействието на 

колективното сътрудничество на Съюза, 

когато е възможно, документ за 

съвместно програмиране заменя 

документите за програмиране на Съюза 

и държавите членки. Документ за 

съвместно програмиране може да 

замени многогодишната индикативна 

програма на Съюза, при условие че той 

е в съответствие с членове 10 и 11, 

съдържа посочените в параграф 2 от 

настоящия член елементи и в него се 

определя разпределението на задачите 

между Съюза и държавите членки. 

4. За да се засили въздействието на 

колективното сътрудничество на Съюза, 

когато е възможно, документ за 

съвместно програмиране заменя 

документите за програмиране на Съюза 

и държавите членки. Документ за 

съвместно програмиране може да 

замени многогодишната програма на 

Съюза, при условие че той е одобрен с 

акт, приет съгласно член 14, и е в 

съответствие с членове 10 и 11, съдържа 

посочените в параграф 2 от настоящия 

член елементи и в него се определя 

разпределението на задачите между 
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Съюза и държавите членки. 

 

Изменение  167 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Чрез допълнителна дерогация от член 

209, параграф 3 от Финансовия 

регламент, възстановяванията и 

приходите, генерирани от 

инвестиции в рамките на 

съществуващите фондове на 

Инвестиционния инструмент за 

АКТБ, се считат за револвиращи 

активи, предназначени за инвестиции 

в секторите и регионите, обхванати 

от Инвестиционния инструмент за 

АКТБ, и продължават да бъдат 

управлявани от ЕИБ. В 

многогодишните програми 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. За 

тези средства се поемат задължения 

в съответствие с член 21. 

 

Изменение  168 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 34 с цел да 

допълни несъществени елементи от 

настоящия регламент, като определя 

рамки за всяка конкретна тематична 

многогодишна програма. Тези 

разпоредби относно рамките: 

 a)   посочват приоритетните 

области измежду определените в член 
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9б; 

 б)   определят специфичните 

подробни и измерими цели на всяка 

програма; 

 в)   определят очакваните 

резултати с измерими цели и ясните 

и специфични показатели за 

ефективност, свързани с целите; 

 г)   определят индикативното 

разпределение на финансовите 

средства, както общо, така и по 

приоритетни области; 

 д)   създават условия за 

сътрудничество. 

 

Изменение  169 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Прилагането на настоящия 

регламент за тематичните програми 

се извършва чрез многогодишни 

индикативни програми. 

заличава се 

 

Изменение  170 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В многогодишните индикативни 

програми за тематичните програми 

се посочват стратегията на Съюза, 

подбраните приоритети за 

финансиране от Съюза, конкретните 

цели, очакваните резултати, ясните 

и специфични показатели за 

ефективност, международната 

ситуация и дейностите на основните 

партньори за съответната тема. 

заличава се 
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Изменение  171 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В многогодишните индикативни 

програми за тематични програми се 

посочва индикативното 

разпределение на финансовите 

средства за цялата програма, за 

отделните области на 

сътрудничество и за отделните 

приоритети. Индикативното 

разпределение на финансови средства 

може да бъде представено под 

формата на интервал. 

заличава се 

 

Изменение  172 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 – алинея 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Разпоредбите относно рамките в 

членове 12 и 13 се основават на 

доклад, който съдържа анализ на 

международната ситуация и на 

дейностите на основните партньори 

за съответната тема и в който са 

посочени очакваните резултати от 

програмата. 

 

Изменение  173 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. В многогодишните програми 

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. За 
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тези средства се поемат задължения 

в съответствие с член 21. 

 

Изменение  174 

Предложение за регламент 

Член 14 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Приемане и изменение на 

многогодишните индикативни програми 

Приемане и изменение на 

многогодишните програми 

 

Изменение  175 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията приема 

многогодишните индикативни 
програми, посочени в членове 12 и 13, 

чрез актове за изпълнение. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 35, 

параграф 2. Тази процедура се прилага 

също така и за преразглеждането, 

посочено в параграфи 3, 4 и 5 от 

настоящия член, което има за 

резултат значителна промяна на 

съдържанието на многогодишната 

индикативна програма. 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34 с цел 

да допълни несъществени елементи 

от настоящия регламент, като 

определя рамки за многогодишните 
програми, посочени в членове 12 и 13, 

чрез делегирани актове. Тези 

делегирани актове се приемат в 

съответствие с процедурата, посочена в 

член 34. Тази процедура се прилага 

също така и за преразглеждането, 

посочено в параграфи 3, 4 и 5 от 

настоящия член. 

 

Изменение  176 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При приемането на документите 

за съвместно многогодишно 

програмиране, посочени в член 12, 

решението на Комисията се прилага 

само за участието на Съюза в документа 

2. При приемането на документите 

за съвместно многогодишно 

програмиране, посочени в член 12, 

делегираният акт се прилага само за 

участието на Съюза в документа за 
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за съвместно многогодишно 

програмиране. 

съвместно многогодишно 

програмиране. 

 

Изменение  177 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Многогодишните индикативни 

програми за географските програми 

могат да бъдат преразглеждани, 

когато е необходимо за ефективното 

изпълнение, и по-специално когато 

има съществени промени в рамката 
на политиката, посочена в член 7, или 

след криза или следкризисна ситуация. 

3. Многогодишните географски и 

тематични програми приключват 

най-късно на 30 юни 2025 г. 

Комисията приема нови 

многогодишни програми до 30 юни 

2025 г. въз основа на резултатите, 

констатациите и заключеният от 

междинната оценка, посочена в член 

32. 

 

Изменение  178 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Многогодишните индикативни 

програми за тематичните програми 

могат да бъдат преразглеждани, когато 

това е необходимо за ефективното 

изпълнение, и по-специално когато има 

съществени промени в рамката на 

политиката, посочена в член 7. 

4. Многогодишните програми 

могат да бъдат изменяни, когато това е 

необходимо за ефективното прилагане, 

и по-специално когато има съществени 

промени в рамката на политиката, 

посочена в член 7. Многогодишните 

програми се изменят в случаите, 

когато за мобилизирането на резерва 

за нововъзникващи 

предизвикателства и приоритети е 

необходима промяна на рамковите 

разпоредби на съответната програма. 

 

Изменение  179 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. При надлежно обосновани 

наложителни причини за спешност, като 

например при кризисни ситуации или 

непосредствени заплахи за 

демокрацията, принципите на правовата 

държава, правата на човека или 

основните свободи, Комисията може да 

изменя многогодишните индикативни 

програми, посочени в членове 12 и 13 

от настоящия регламент, с актове за 

изпълнение, приети в съответствие с 

процедурата по спешност, предвидена в 

член 35, параграф 4. 

5. При надлежно обосновани 

наложителни причини за спешност, като 

например при кризисни ситуации или 

непосредствени заплахи за 

демокрацията, принципите на правовата 

държава, правата на човека или 

основните свободи, Комисията може да 

изменя многогодишните програми, 

посочени в членове 12 и 13 с 

делегирани актове, приети в 

съответствие с процедурата по 

спешност, предвидена в член 34а.  

 

Изменение  180 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Сумата, посочена в член 6, 

параграф 3, се използва, наред с 

другото: 

1. Сумата, посочена в член 6, 

параграф 3, се използва в надлежно 

обосновани случаи, като се дава 

приоритет на най-нуждаещите се 

държави, и при пълно взаимно 

допълване и съгласуваност с 

актовете, приети съгласно 

настоящия регламент: 

 

Изменение  181 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) за да се гарантира подходяща 

реакция на Съюза в случай на 

непредвидени обстоятелства; 

a) за да се гарантира подходяща 

реакция на Съюза в случай на 

непредвидени потребности, 

необхванати от програмите и 

програмните документи; 
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Изменение  182 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 - буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) за да се отговори на нови 

потребности или нововъзникващи 

предизвикателства, като например тези 

на границите на Съюза или на неговите 

съседи, свързани с кризисни и 

следкризисни ситуации или 

миграционен натиск; 

б) за да се отговори на нови 

потребности или нововъзникващи 

предизвикателства, като например тези 

на границите на Съюза или на неговите 

съседи, или в трети държави, 

свързани с кризисни – било природни 

или от влиянието на човешка ръка – и 

следкризисни ситуации или с 

миграционни явления и по-специално с 

принудителното разселване; 

 

Изменение  183 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) за да се насърчат нови 

ръководени от Съюза или 
международни инициативи или 

приоритети. 

в) за да се насърчат или да се 

отговори на нови международни 

инициативи или приоритети. 

 

Изменение  184 

Предложение за регламент 

Член 15 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 15а 

 Преустановяване на помощта 

 1.   Без да се засягат разпоредбите 

относно спирането на помощта в 

споразумения с държавите и 

регионите партньори, когато 

държавата партньор системно не 

зачита принципите на демокрацията, 

принципите на правовата държава, 

доброто управление, правата на 
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човека и основните свободи, или 

стандартите за ядрена безопасност, 

на Комисията се предоставя 

правомощието, в съответствие с 

член 34, да приема делегирани актове, 

за да измени приложение VIIа, като 

добави съответната държава 

партньор в списъка на държавите 

партньори, за които Съюзът спира 

изцяло или частично своята помощ. В 

случай на частично спиране се 

посочват програмите, за които то се 

прилага. 

 2.   Ако Комисията установи, че 

причините, които обосновават 

спирането на помощта, вече не са 

налице, ѝ се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34, за 

да измени приложение VIIа с цел 

възстановяване на помощта от 

Съюза. 

 3.   В случаи на частично спиране 

помощта на Съюза се използва преди 

всичко за подпомагане на 

организациите на гражданското 

общество и недържавните участници 

във връзка с мерки, насочени към 

насърчаването на правата на човека и 

основните свободи и за подпомагане 

на демократизацията и процесите на 

диалог в партньорските държави. 

 4.   Комисията надлежно взема 

предвид съответните резолюции на 

Европейския парламент в процеса си 

на вземане на решения. 

 

Изменение  185 

Предложение за регламент 

Член 15 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 15б 

 Специфични цели за района на 

съседството 
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 1.   В съответствие с членове 3 и 4 

целите на помощта на Съюза в 

областта на съседството съгласно 

настоящия регламент са: 

 a)   засилване на политическото 

сътрудничество и ангажираност в 

европейската политика за съседство 

от страна на Съюза и неговите 

държави партньори; 

 б)   подкрепа за изпълнението на 

споразуменията за асоцииране или 

други съществуващи и бъдещи 

споразумения, както и на съвместно 

договорените програми за асоцииране 

и приоритети на партньорството 

или еквивалентни документи; 

 в)   укрепване и консолидиране на 

демокрацията, държавното 

изграждане, доброто управление, 

принципите на правовата държава и 

правата на човека, както и 

насърчаване на по-ефективен начин за 

осъществяване на договорените във 

взаимни формати реформи; 

 г)   стабилизиране на съседството 

по отношение на политика, 

икономика и сигурност; 

 д)   подобряване на регионалното 

сътрудничество, по-специално в 

рамките на Източното 

партньорство, Съюза за 

Средиземноморието и на 

сътрудничеството в целия район на 

европейското съседство, както и на 

трансграничното сътрудничество; 

 е)   насърчаване на изграждането 

на доверие, на добросъседските 

взаимоотношения и други мерки, 

допринасящи за сигурността във 

всичките ѝ форми и за 

предотвратяването и уреждането на 

конфликти, включително на 

продължителни конфликти, за 

подкрепата за засегнатото население 

и възстановяването, както и за 

зачитането на многостранното 

сътрудничество и международното 
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право; 

 ж)   насърчаване на засилено 

партньорство с обществата между 

Съюза и държавите партньори, 

включително чрез засилена 

мобилност и контакт между хората, 

по-специално по отношение на 

културата, образованието, 

професионалните и спортните 

дейности; 

 з)   засилване на 

сътрудничеството във връзка с 

уредената и неуредената миграция; 

 и)   постигане на постепенна 

интеграция във вътрешния пазар на 

Съюза и засилено секторно и 

междусекторно сътрудничество, 

включително чрез сближаване на 

законодателството и на 

нормативните уредби със 

стандартите на Съюза и други 

свързани с това международни 

стандарти, и подобрен достъп до 

пазара, включително чрез задълбочени 

и всeобхватни зони за свободна 

търговия и свързаното с това 

институционално изграждане и 

инвестиции; 

 й)   подкрепа на устойчивото, 

приобщаващо и от полза за всички 

икономическо и социално развитие, 

като се насърчават създаването на 

работни места и пригодността за 

заетост, особено на младите хора; 

 к)   допринасяне за прилагането на 

Парижкото споразумение, като се 

укрепва сътрудничеството в 

областта на енергийната сигурност и 

се насърчава енергията от 

възобновяеми източници, 

устойчивата енергия и целите за 

енергийна ефективност; 

 л)   насърчаване създаването на 

тематични рамки със съседните 

държави на държавите партньори по 

линия на политиката за съседство за 

справяне с общите 
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предизвикателства като миграцията, 

енергетиката, сигурността и 

здравето. 

(Този нов член се добавя преди член 16 от дял II, глава II) 

 

Изменение  186 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 - буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) нейната ангажираност към 

изпълнението на съвместно 

договорените цели за политически, 

икономически и социални реформи и 

отбелязания напредък в тази връзка; 

б) нейната ангажираност към 

изпълнението на съвместно 

договорените цели за политически, 

икономически, екологични и социални 

реформи и отбелязания напредък в тази 

връзка; 

 

Изменение  187 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) нейната ангажираност към 

изграждането на стабилна и устойчива 

демокрация и отбелязания напредък в 

тази връзка; 

в) нейната ангажираност към 

изграждането на стабилна и устойчива 

демокрация, включително по 

отношение на насърчаването на 

правата на човека, доброто 

управление и зачитането на 

принципите на правовата държава и 

борбата срещу корупцията; 

 

Изменение  188 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) ангажираност към 

многостранното сътрудничество; 
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Изменение  189 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Помощта на Съюза за 

държавите партньори, включени в 

списъка в приложение I, се прилага в 

съответствие с принципа на 

съфинансиране, посочен в член 190 от 

Финансовия регламент. 

 

Изменение  190 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Индикативно 10% от 

финансовия пакет, посочен в член 4, 

параграф 2, буква а) за допълване на 

разпределените финансови средства за 

дадена държава, посочени в член 12, се 

разпределят на държавите партньори, 

посочени в приложение I, за да се 

приложи основаният на качеството на 

изпълнението подход. Решението за 

основаното на качеството на 

изпълнението разпределение на 

средствата се взема въз основа на 

напредъка на държавите в областта на 

демокрацията, правата на човека, 

принципите на правовата държава, 

сътрудничеството по въпросите на 

миграцията, икономическото 

управление и реформите. Напредъкът 

на държавите партньори се оценява 

ежегодно. 

1. Най-малко 10% от финансовия 

пакет, посочен в член 6, параграф 2, 

буква а), първо тире, за допълване на 

разпределените финансови средства за 

дадена държава, посочени в член 12, се 

разпределят на държавите партньори, 

посочени в приложение I, за да се 

приложи основаният на качеството на 

изпълнението подход. Решението за 

основаното на качеството на 

изпълнението разпределение на 

средствата се взема въз основа на 

напредъка на държавите в областта на 

демокрацията, правата на човека, 

принципите на правовата държава, 

доброто управление, сътрудничеството 

по въпросите на безопасната, 

организираната и уредената 

миграция, икономическото управление 

и осъществяването на договорените 

реформи. Напредъкът на държавите 

партньори се оценява ежегодно, с 

активното участие на гражданското 

общество, по-специално чрез 

докладите за напредъка на отделните 

държави, в които се посочват 

тенденции спрямо предходни години. 

 



 

 220 

Изменение  191 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Прилагането на основания на 

резултати подход съгласно 

настоящия регламент е предмет на 

периодичен обмен на мнения в 

Европейския парламент и в Съвета. 

 

Изменение  192 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Основаният на качеството на 

изпълнението подход не се прилага за 

подкрепа на гражданското общество, на 

контактите между хората, включително 

на сътрудничеството между местните 

власти, за подкрепа за подобряване на 

правата на човека или за мерки за 

подкрепа при кризи. В случай на 

сериозно или трайно влошаване на 

положението във връзка с 

демокрацията, правата на човека или 

принципите на правовата държава, 

подкрепата за тези действия може да 

бъде увеличена. 

2. Основаният на качеството на 

изпълнението подход не се прилага за 

подкрепа на гражданското общество, на 

контактите между хората, включително 

на сътрудничеството между местните 

власти, за подкрепа за подобряване на 

правата на човека или за мерки за 

подкрепа при кризи. В случай на 

сериозно или трайно влошаване на 

положението във връзка с 

демокрацията, правата на човека или 

принципите на правовата държава, 

подкрепата за тези действия се 

увеличава, когато това е 

целесъобразно. 

 

Изменение  193 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. В случай на сериозно или 

трайно влошаване на положението 

във връзка с демокрацията, правата 

на човека или принципите на 

правовата държава, Комисията и 
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ЕСВД извършват преглед на 

основаната на качеството на 

изпълнението подкрепа. 

 

Изменение  194 

Предложение за регламент 

Член 17 — параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 34, за 

да допълни настоящия регламент, 

като определя методологична рамка 

на основания на качеството на 

изпълнението подход. 

 

Изменение  195 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Трансграничното сътрудничество 

по смисъла на член 2, параграф 3 

обхваща сътрудничеството на съседни 

сухопътни граници, транснационалното 

сътрудничество на по-големи 

транснационални територии, морското 

сътрудничество около морските 

басейни, както и междурегионалното 

сътрудничество. 

1. Трансграничното сътрудничество 

по смисъла на член 2, параграф 3 

обхваща сътрудничеството на съседни 

сухопътни и морски граници, 

транснационалното сътрудничество на 

по-големи транснационални територии, 

морското сътрудничество около 

морските басейни, както и 

междурегионалното сътрудничество. 

Трансграничното сътрудничество се 

стреми към съответствие с целите 

на настоящите и бъдещите 

макрорегионални стратегии и 

процеси на регионална интеграция. 

 

Изменение  196 

Предложение за регламент 

Дял II – глава III – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Планове за действие, мерки и методи 

за изпълнение 

Изпълнение 

 

Изменение  197 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията приема годишни или 

многогодишни планове за действие или 

мерки. Мерките могат да бъдат под 

формата на индивидуални мерки, 

специални мерки, мерки за подпомагане 

или извънредни мерки за помощ. За 

всяко действие в плановете за действие 

и мерките се посочват преследваните 

цели, очакваните резултати и основните 

дейности, начините на изпълнение, 

бюджетът и евентуалните разходи, 

свързани с подкрепата. 

1. Комисията приема годишни или 

многогодишни планове за действие или 

мерки. Мерките могат да бъдат под 

формата на индивидуални мерки, 

специални мерки, мерки за подпомагане 

или извънредни мерки за помощ. За 

всяко действие в плановете за действие 

и мерките се посочват преследваните 

цели, очакваните резултати и основните 

дейности, начините на прилагане, 

бюджетът и евентуалните разходи, 

свързани с подкрепата. 

 

Изменение  198 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случай на непредвидени потребности 

или обстоятелства и когато 

финансирането не е възможно от по-

подходящи източници, Комисията 

може да приема специални мерки, 

които не са предвидени в документите 

за програмиране. 

В случай на непредвидени потребности 

или обстоятелства и когато 

финансирането не е възможно от по-

подходящи източници, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 34 за определяне на специални 

мерки, които не се основават на 

документите за програмиране. 

 

Изменение  199 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Годишни или многогодишни 

планове за действие и индивидуални 

мерки могат да се използват за 

извършване на действията за бързо 

реагиране, посочени в член 4, параграф 

4, букви б) и в). 

3. Годишни или многогодишни 

планове за действие и индивидуални 

мерки могат да се използват за 

изпълнение на действията за бързо 

реагиране, посочени в член 4, параграф 

4, буква б). 

 

Изменение  200 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Такава извънредна мярка за помощ 

може да има срок до 18 месеца, който 

може да се удължи двукратно с 

допълнителен срок от най-много 

шест месеца, до общ срок от най-

много 30 месеца, в случай на 

обективни и непредвидени пречки за 

нейното изпълнение, при условие че не 

се увеличава размерът на 

финансовите средства за мярката. 

заличава се 

 

Изменение  201 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случаи на продължителни кризи и 

конфликти Комисията може да 

приеме втора извънредна мярка за 

помощ със срок до 18 месеца. В 

надлежно обосновани случаи може да 

се приемат допълнителни мерки, 

когато непрекъснатостта на 

дейностите на Съюза е от 

съществено значение и тя не може да 

бъде осигурена чрез други средства. 

заличава се 
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Изменение  202 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Чрез допълнителна дерогация от член 

209, параграф 3 от Финансовия 

регламент, възстановяванията и 

приходите, генерирани от 

инвестиции в рамките на 

съществуващите фондове на 

Инвестиционния инструмент за 

АКТБ, се считат за револвиращи 

активи, предназначени за инвестиции 

в секторите и регионите, обхванати 

от Инвестиционния инструмент за 

АКТБ, и продължават да бъдат 

управлявани от ЕИБ. Мерките, 

предприети съгласно член 19, 

параграфи 3 и 4, може да имат срок 

до 18 месеца, който може да се 

удължи двукратно с допълнителен 

срок от най-много шест месеца, до 

общ срок от най-много 30 месеца, в 

случай на обективни и непредвидени 

пречки за тяхното изпълнение, при 

условие че не се увеличава размерът на 

финансовите средства за 

съответната мярка. 

 В случаи на продължителни кризи и 

конфликти Комисията може да 

приеме втора извънредна мярка за 

помощ със срок до 18 месеца. В 

надлежно обосновани случаи може да 

се приемат допълнителни мерки, 

когато непрекъснатостта на 

дейностите на Съюза съгласно 

настоящия параграф е от съществено 

значение и тя не може да бъде 

осигурена чрез други средства. 

 

Изменение  203 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансирането от Съюза може 

да покрие разходите за подкрепата на 

прилагането на инструмента и за 

постигането на неговите цели, 

включително за административна 

подкрепа, свързана с подготовката, 

последващите действия, мониторинга, 

контрола, одита и дейностите за оценка, 

които са необходими за такова 

прилагане, както и разходите на 

централата и на делегациите на Съюза 

за административна подкрепа, 

необходима за програмата, и за 

управление на операциите, 

финансирани съгласно настоящия 

регламент, включително 

информационните и комуникационните 

действия и корпоративните 

информационни системи. 

1. Финансирането от Съюза може 

да покрие разходите за подкрепата на 

изпълнението на инструмента и за 

постигането на неговите цели, 

включително за административна 

подкрепа, свързана с подготовката, 

последващите действия, мониторинга, 

контрола, одита и дейностите за оценка, 

които са необходими за такова 

изпълнение, както и разходите на 

централата и на делегациите на Съюза 

за административна подкрепа, 

необходима за програмата, и за 

управление на операциите, 

финансирани съгласно настоящия 

регламент, включително 

информационните и комуникационните 

действия и корпоративните 

информационни системи. 

 

Изменение  204 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Плановете за действие и мерките 

се приемат чрез актове за изпълнение в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 35, 

параграф 2. 

1. Плановете за действие и мерките 

се приемат с решение на Комисията в 

съответствие с Финансовия регламент. 

 

Изменение  205 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Процедурата, посочена в 

параграф 1, не се изисква по 

отношение на: 

заличава се 

a) планове за действие, 

индивидуални мерки и мерки за 
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подкрепа, за които финансирането от 

Съюза не надвишава 10 милиона евро; 

б) специални мерки, както и 

планове за действие и мерки, приети с 

цел да се извършат действия за бързо 

реагиране, за които финансирането 

от Съюза не надвишава 20 милиона 

евро; 

 

в) технически изменения, при 

условие че тези изменения не засягат 

съществено целите на съответния 

план за действие или съответната 

мярка, като например: 

 

i) промяна на метода за 

изпълнение; 

 

ii) преразпределяне на средствата 

между действията, съдържащи се в 

даден план за действие; 

 

iii) увеличаване или намаляване на 

бюджета на плановете за действие 

или на мерките с не повече от 20 % 

от първоначалния бюджет и без да се 

надхвърлят 10 милиона евро; 

 

В случай на многогодишни планове за 

действие и мерки праговете, посочени 

в параграф 2, буква а), буква б) и буква 

в), подточка iii) се прилагат на 

годишна основа. 

 

Когато са приети в съответствие с 

настоящия параграф, мерките и 

плановете за действие, с изключение 

на извънредните мерки за помощ, и 

техническите изменения се 

съобщават на Европейския 

парламент и на държавите членки 

чрез съответния комитет, посочен в 

член 35, в срок от един месец след 

тяхното приемане. 

 

 

Изменение  206 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 3 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да приеме или удължи срока на 

действие на извънредните мерки за 

помощ в размер, ненадвишаващ 

20 милиона евро, Комисията 

информира Съвета относно тяхното 

естество и цели и относно 

предвидените финансови суми. 

Комисията информира Съвета преди 

да направи значителни и съществени 

промени във вече приетите 

извънредни мерки за помощ. 
Комисията взема предвид съответния 

подход относно политиката на Съвета 

при планирането и последващото 

изпълнение на тези мерки в интерес на 

съгласуваността на външната дейност 

на Съюза. 

Комисията взема предвид съответния 

подход относно политиката на Съвета и 

на Европейския парламент при 

планирането и последващото прилагане 

на тези мерки в интерес на 

съгласуваността на външната дейност 

на Съюза. 

 

Изменение  207 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията надлежно и своевременно 

информира Европейския парламент за 

планирането и изпълнението на 

извънредни мерки за помощ съгласно 

настоящия член, включително за 

предвидените финансови средства, и 

информира също Европейския 

парламент за направените значителни 

промени или удължавания на тази 

помощ. 

Комисията информира незабавно 

Европейския парламент за планирането 

на мерки съгласно настоящия член, 

включително за предвидените 

финансови средства, и информира също 

Европейския парламент за направените 

значителни промени или удължавания 

на тази помощ. Възможно най-рано 

след приемането или значителното 

изменение на съответната мярка и 

при всички положения в рамките на 

един месец след това, Комисията 

докладва на Европейския парламент и 

на Съвета и прави преглед на 

естеството и обосновката на 

приетата мярка, нейната 

продължителност, бюджет и 

контекст, включително на 

допълващия характер на тази мярка 

спрямо друга текуща и планирана 

помощ на Съюза. В случай на 
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извънредни мерки за помощ, 

Комисията посочва също дали, до 

каква степен и по какъв начин ще 

осигурява непрекъснатостта на 

политиката, осъществявана чрез 

извънредната помощ посредством 

средносрочна и дългосрочна помощ 

съгласно настоящия регламент. 

 

Изменение  208 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Преди приемането на планове 

за действия и мерки, които не се 

основават на програмните документи 

съгласно член 19, параграф 2, с 

изключение на случаите, посочени в 

член 19, параграф 3 и параграф 4, 

Комисията приема делегиран акт в 

съответствие с член 34, за да допълни 

настоящия регламент, като определи 

специфичните цели, които трябва да 

бъдат постигнати, очакваните 

резултати, инструментите, които 

трябва да се използват, основните 

дейности и индикативните 

разпределения на финансови средства 

по тези планове за действие и мерки. 

 

Изменение  209 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. При надлежно обосновани 

наложителни причини за спешност, 

като например кризи, включително 

природни или предизвикани от човека 

бедствия, непосредствена заплаха за 

демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на 

човека или основните свободи, 

заличава се 
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Комисията може да приема планове 

за действие и мерки или изменения на 

съществуващи планове за действие и 

мерки под формата на актове за 

изпълнение с незабавно приложение в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 35, параграф 4. 

 

Изменение  210 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На равнището на отделните действия се 

предприема подходящ екологичен 

преглед, включително относно 

въздействието върху изменението на 

климата и върху биологичното 

разнообразие, в съответствие с 

приложимите законодателни актове на 

Съюза, включително 

Директива 2011/92/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета и 

Директива 85/337/ЕИО на Съвета, който 

включва, когато е приложимо, оценка на 

въздействието върху околната среда за 

екологично чувствителни действия, и 

по-специално за мащабни нови 

инфраструктури. 

На равнището на отделните действия се 

предприема подходящ преглед на 

състоянието на правата на човека, 

социалните условия и околната среда, 

включително относно въздействието 

върху изменението на климата и върху 

биологичното разнообразие, в 

съответствие с приложимите 

законодателни актове на Съюза, 

включително Директива 2011/92/ЕС82 на 

Европейския парламент и на Съвета и 

Директива 85/337/ЕИО83 на Съвета, 

който включва, когато е приложимо, 

оценка на въздействието върху околната 

среда за екологично чувствителни 

действия, и по-специално за мащабни 

нови инфраструктури. 

__________________ __________________ 

82 Директива 2011/92/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 г. относно оценката на 

въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда 

(кодифициран текст) (ОВ L 26, 

28.1.2012 г., стр. 1). 

82 Директива 2011/92/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 г. относно оценката на 

въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда 

(кодифициран текст) (ОВ L 26, 

28.1.2012 г., стр. 1). 

83 Директива на Съвета от 27 юни 

1985 г. относно оценката на 

въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда 

(OB L 175, 5.7.1985 г., стр. 0040 – 0048). 

83 Директива на Съвета от 27 юни 

1985 г. относно оценката на 

въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда 

(OB L 175, 5.7.1985 г., стр. 0040 – 0048). 
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Изменение  211 

Предложение за регламент 

Член 21 - параграф 5 - алинея 1 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Освен това се извършват 

предварителни оценки на 

въздействието върху правата на 

човека, по признак пол и върху 

социалната и трудовата дейност, 

както и анализ на конфликтите и 

оценка на риска. 

 

Изменение  212 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 5 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато е целесъобразно, при 

изпълнението на секторните програми 

се използват стратегически екологични 

оценки. Гарантира се участието на 

заинтересовани страни в екологичните 

оценки и публичният достъп до 

резултатите от тези оценки. 

Когато е целесъобразно, при 

изпълнението на секторните програми 

се използват оценки на състоянието 

на правата на човека и на социалните 

условия, както и стратегически 

екологични оценки.. Гарантира се 

участието на заинтересовани страни в 

тези оценки и публичният достъп до 

резултатите от тези оценки. 

 

Изменение  213 

Предложение за регламент 

Член 21 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 21 a 

 Програми за помощ на Европейския 

парламент 

 Комисията поддържа диалог с 

Европейския парламент и взема под 

внимание становището на 

Европейския парламент в области, в 

които той провежда свои собствени 
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програми за подпомагане, например 

изграждане на капацитет и 

наблюдение на избори. 

 

Изменение  214 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 7 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) финансово участие в разходите, 

необходими за създаването и 

управлението на публично-частно 

партньорство; 

в) финансово участие в разходите, 

необходими за създаването и 

управлението на публично-частно 

партньорство; включително подкрепа 

за широко участие чрез създаване на 

независим трети орган – 

организациите на гражданското 

общество – който да оценява и 

контролира създаването на публично-

частно партньорство; 

 

Изменение  215 

Предложение за регламент 

Член 23 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Форми на финансиране от ЕС и методи 

за изпълнение 

Форми на финансиране от Съюза и 

методи за прилагане 

 

Изменение  216 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При работата си със 

заинтересовани страни в държавите 

партньори Комисията взема под 

внимание техните специфични 

особености, включително 

потребностите им и съответния 

контекст, когато определя условията на 

финансирането, вида на финансовото 

2. При работата си със 

заинтересовани страни в държавите 

партньори Комисията взема под 

внимание техните специфични 

особености, включително 

потребностите им и съответния 

контекст, когато определя условията на 

финансирането, вида на финансовото 
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участие, условията за отпускане на 

безвъзмездните средства и 

административните разпоредби за 

тяхното управление, с цел да се 

достигне до възможно най-широкия 

кръг от такива заинтересовани страни и 

да се отговори по най-добрия начин на 

техните потребности. В съответствие с 

Финансовия регламент се насърчава 

приемането на специфични условия, 

като например споразумения за 

партньорство, разрешения за отпускане 

на финансова подкрепа на трети страни, 

пряко възлагане или покани за 

представяне на предложения с 

ограничения по отношение на 

допустимостта, или еднократни суми, 

единични разходи и финансиране с 

единни ставки, както и финансиране, 

което не е свързано с разходите, по 

смисъла на член 125, параграф 1 от 

Финансовия регламент. 

участие, условията за отпускане на 

безвъзмездните средства и 

административните разпоредби за 

тяхното управление, с цел да се 

достигне до възможно най-широкия 

кръг от такива заинтересовани страни и 

да се отговори по най-добрия начин на 

техните потребности. Тази оценка 

отчита условията за пълноценно 

участие и ангажираност на всички 

заинтересовани страни, по-специално 

местното гражданско общество. В 

съответствие с Финансовия регламент 

се насърчава приемането на специфични 

условия, като например споразумения за 

партньорство, разрешения за отпускане 

на финансова подкрепа на трети страни, 

пряко възлагане или покани за 

представяне на предложения с 

ограничения по отношение на 

допустимостта, или еднократни суми, 

единични разходи и финансиране с 

единни ставки, както и финансиране, 

което не е свързано с разходите, по 

смисъла на член 125, параграф 1 от 

Финансовия регламент. Тези различни 

условия гарантират прозрачност, 

проследяемост и иновации. 

Сътрудничеството между местните 

и международните НПО се насърчава, 

за да се подкрепи капацитетът на 

местното гражданско общество с 

оглед постигане на пълното му 

участие в програмите за развитие. 

 

Изменение  217 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) безвъзмездни средства с ниска 

стойност за защитници на правата на 

човека, за да се финансират спешни 

действия за защита, където е 

целесъобразно, без нужда от 

съфинансиране; 

a) безвъзмездни средства с ниска 

стойност за защитници на правата на 

човека и за механизми за закрила на 

защитниците на правата на човека, 

изложени на риск, за финансиране на 
спешни действия за защита, когато е 

целесъобразно, без да е необходимо 
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съфинансиране, както и за медиатори 

и други участници от гражданското 

общество, участващи в кризи и в 

диалог, свързан с въоръжени 

конфликти, разрешаване на 

конфликти, помирение и изграждане 

на мира; 

 

Изменение  218 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) безвъзмездни средства, когато е 

уместно без необходимост от 

съфинансиране, за финансиране на 

действия при особено трудни условия, в 

които публикуването на покана за 

представяне на предложения не би било 

подходящо, включително при ситуации, 

в които е налице сериозно ограничаване 

на основните свободи, в които 

сигурността на хората е изложена на 

най-голям риск или в които 

организациите и защитниците на 

правата на човека работят при особено 

трудни условия. Такива безвъзмездни 

средства не надхвърлят 1 000 000 EUR и 

са с продължителност до 18 месеца, 

която може да бъде удължена с още 12 

месеца в случаите на обективни и 

непредвидени пречки за тяхното 

усвояване; 

б) безвъзмездни средства, когато е 

уместно без необходимост от 

съфинансиране, за финансиране на 

действия при особено трудни условия, в 

които публикуването на покана за 

представяне на предложения не би било 

подходящо, включително при ситуации, 

в които е налице сериозно ограничаване 

на основните свободи, заплаха за 

демократичните институции, 

ескалация на кризи, въоръжени 

конфликт, в които сигурността на 

хората е изложена на най-голям риск 

или в които организациите и 

защитниците на правата на човека, 

медиаторите и другите участници 

от гражданското общество, които 

участват в диалог, свързан с кризи и 

въоръжени конфликти, помирение и 

изграждане на мира, работят при 

особено трудни условия. Такива 

безвъзмездни средства не надхвърлят 1 

000 000 EUR и са с продължителност до 

18 месеца, която може да бъде удължена 

с още 12 месеца в случаите на 

обективни и непредвидени пречки за 

тяхното прилагане; 

 

Изменение  219 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) безвъзмездни средства за 

Службата на върховния комисар на 

ООН за правата на човека; както и за 

организацията Global Campus, 

Европейския междууниверситетски 

център за правата на човека и 

демократизацията, който предоставя 

европейска магистърска степен по права 

на човека и демократизация, и 

свързаната с него мрежа на 

университетите, които предоставят 

дипломи за следдипломна 

квалификация в областта на правата на 

човека, включително стипендии за 

студенти и защитници на правата на 

човека от трети държави. 

в) безвъзмездни средства за 

Службата на върховния комисар на 

ООН за правата на човека, както и за 

организацията Global Campus, 

Европейския междууниверситетски 

център за правата на човека и 

демократизацията, който предоставя 

европейска магистърска степен по права 

на човека и демократизация, и 

свързаната с него мрежа на 

университетите, които предоставят 

дипломи за следдипломна 

квалификация в областта на правата на 

човека, включително стипендии за 

студенти, изследователи, учители и 

защитници на правата на човека от 

трети държави. 

 

Изменение  220 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) малки проекти, описани в член 

23а (нов) 

 

Изменение  221 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Бюджетната подкрепа, посочена в 

параграф 1, буква в), включително чрез 

договори за извършване на секторни 

реформи, се основава на ангажираност 

на държавите, взаимна отчетност и 

споделени ангажименти към всеобщите 

ценности, демокрацията, правата на 

човека и принципите на правовата 

държава, и има за цел засилване на 

партньорството между Съюза и 

държавите партньори. Тя включва 

Бюджетната подкрепа, посочена в 

параграф 1, буква в), включително чрез 

договори за извършване на секторни 

реформи, се основава на ангажираност 

на държавите, взаимна отчетност и 

споделени ангажименти към всеобщите 

ценности, демокрацията, правата на 

човека, равенството между половете, 

социалното приобщаване и 

човешкото развитие, и принципите на 

правовата държава, и има за цел 
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засилен диалог относно политиката, 

развитие на капацитет и подобрено 

управление, допълващи усилията на 

партньорите за събиране на повече 

средства и за по-рационалното им 

изразходване, за да се подкрепят 

устойчивият и приобщаващ 

икономически растеж и създаването 

на работни места, както и 

премахването на бедността. 

засилване на партньорството между 

Съюза и държавите партньори. Тя 

включва засилен диалог относно 

политиката, развитие на капацитет и 

подобрено управление, допълващи 

усилията на партньорите за събиране на 

повече средства и за по-рационалното 

им изразходване, за да се подкрепят 

устойчивото и приобщаващо 

социално-икономическо развитие, 

което е от полза за всички, 
създаването на достойни работни 

места, като се обръща специално 

внимание на младите хора, 

намаляването на неравенството и 

премахването на бедността, като 

надлежно се вземат предвид 

местните икономики, екологичните и 

социалните права. 

 

Изменение  222 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяко решение за предоставяне на 

бюджетна подкрепа се основава на 

политики за бюджетна подкрепа, 

одобрени от Съюза, на набор от ясни 

критерии за допустимост и на 

внимателна оценка на рисковете и 

ползите. 

Всяко решение за предоставяне на 

бюджетна подкрепа се основава на 

политики за бюджетна подкрепа, 

одобрени от Съюза, на набор от ясни 

критерии за допустимост и на 

внимателна оценка на рисковете и 

ползите. Един от определящите 

фактори за това решение е оценката 

на ангажимента, на регистрираните 

резултати и на напредъка на 

партньорските държави по 

отношение на демокрацията, 

правата на човека и принципите на 

правовата държава. 

 

Изменение  223 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато предоставя бюджетна подкрепа в 

съответствие с член 236 от Финансовия 

регламент, Комисията ясно определя и 

следи критериите за обвързването с 

условия на бюджетната подкрепа, 

включително напредъка с реформите и 

прозрачността, и подпомага развитието 

на парламентарния контрол и 

националния капацитет за одит, както и 

повишаването на прозрачността и 

обществения достъп до информация. 

Когато предоставя бюджетна подкрепа в 

съответствие с член 236 от Финансовия 

регламент, Комисията ясно определя и 

следи критериите за обвързването с 

условия на бюджетната подкрепа, 

включително напредъка с реформите и 

прозрачността, и подпомага развитието 

на парламентарния контрол и 

националния капацитет за одит, 

участието на организациите на 

гражданското общество в 

мониторинга, както и повишаването на 

прозрачността и обществения достъп до 

информация, и развитието на силни 

системи за обществени поръчки, 

които подпомагат местното 

икономическо развитие и местните 

предприятия. 

 

Изменение  224 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Тези финансови инструменти 

могат да бъдат разделени на механизми 

за изпълнение и механизми, създадени 

за целите на отчитането. 

7. Тези финансови инструменти 

могат да бъдат разделени на механизми 

за прилагане и механизми, създадени за 

целите на отчитането. 

 

Изменение  225 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 7 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7a. Комисията и ЕСВД не 

участват в нови или подновени 

операции със субекти, учредени или 

установени в юрисдикции, определени 

в списъците в рамките на 

съответната политика на Съюза 

като юрисдикции, които не оказват 
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съдействие, или които са определени 

като високорискови трети държави 

съгласно член 9, параграф 2 от 

Директива (ЕС) 2015/849 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

или които реално не спазват 

разпоредбите на Съюза или 

международно приетите данъчни 

стандарти за прозрачност и обмен на 

информация. 

 

Изменение  226 

Предложение за регламент 

Член 23 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23а 

 Фондове за малки проекти 

 1.   Финансиране по настоящия 

регламент може да се предоставя на 

фондове за малки проекти, насочени 

към подбор и изпълнение на проекти с 

ограничен финансов обем. 

 2.   Бенефициерите на фондове за 

малки проекти са организации на 

гражданското общество. 

 3.   Крайните получатели в 

рамките на фонд за малки проекти 

получават подкрепа по настоящия 

регламент чрез бенефициера и 

осъществяват малките проекти в 

рамките на този фонд за малки 

проекти („малък проект“). 

 4.   Когато публичният принос за 

даден малък проект не надвишава 

50 000 EUR, приносът от ЕФРР или, 

когато е приложимо, от инструмент 

на ЕС за външно финансиране, е под 

формата на единични разходи, 

еднократни суми или единни ставки. 
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Изменение  227 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) държави – членки на 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие, в случай на 

договори, които се изпълняват в най-

слабо развити държави или в тежко 

задлъжнели бедни държави, включени в 

списъка на получателите на официална 

помощ за развитие. 

е) държави – членки на 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие, в случай на 

договори, които се прилагат в най-

слабо развити държави или в тежко 

задлъжнели бедни държави, включени в 

списъка на получателите на официална 

помощ за развитие. 

 

Изменение  228 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За действия, които са 

съфинансирани от даден субект или са 

изпълнявани при пряко или непряко 

управление със субекти, посочени в 

член 62, параграф 1, буква в), подточки 

ii) – viii) от Финансовия регламент, се 

прилагат и правилата за допустимост на 

тези субекти. 

5. За действия, които са 

съфинансирани от даден субект или се 

прилагат при пряко или непряко 

управление със субекти, посочени в 

член 62, параграф 1, буква в), подточки 

ii) – viii) от Финансовия регламент, се 

прилагат и правилата за допустимост на 

тези субекти. 

 

Изменение  229 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Правилата за допустимост, 

посочени в този член, могат да бъдат 

ограничени по отношение на 

гражданството, географското 

местоположение или характеристиките 

на кандидатите, когато такива 

ограничения се изискват поради 

специфичното естество и целите на 

действието и когато те са необходими за 

9. Правилата за допустимост, 

посочени в този член, могат да бъдат 

ограничени по отношение на 

гражданството, географското 

местоположение или характеристиките 

на кандидатите, когато такива 

ограничения се изискват поради 

специфичното естество и целите на 

действието и когато те са необходими за 
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неговото ефективно изпълнение. неговото ефективно прилагане. 

Националните ограничения не се 

прилагат за международни 

организации. 

 

Изменение  230 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

11. С цел насърчаване на местните 

способности, пазари и покупки, се дава 

приоритет на местните и регионалните 

изпълнители, когато Финансовият 

регламент предвижда възлагане въз 

основа на една оферта. Във всички 

други случаи участието на местните и 

регионалните изпълнители се насърчава 

съгласно съответните разпоредби от 

този регламент. 

11. С цел насърчаване на местните 

способности, пазари и покупки, се дава 

приоритет на местните и регионалните 

изпълнители, като същевременно се 

вземат предвид техните резултати в 

областта на екологичната 

устойчивост или справедливата 

търговия, когато Финансовият 

регламент предвижда възлагане въз 

основа на една оферта. Във всички 

други случаи участието на местните и 

регионалните изпълнители се насърчава 

съгласно съответните разпоредби от 

този регламент. Във всички случаи се 

прилагат критериите за 

устойчивост и надлежна проверка. 

 

Изменение  231 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 12 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 12а. Инструментът за съседство, 

развитие и международно 

сътрудничество не подкрепя 

действия, които според екологичния 

преглед, посочен в член 21, 

причиняват вреди на околната среда 

или климата. Разпределените 

средства са напълно съвместими с 

Парижкото споразумение и, като 

цяло, европейското финансиране, 

предназначено за външни дейности, 

допринася за дългосрочните цели на 
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Парижкото споразумение. По-

специално инструментът не 

подкрепя: 

 a)   действия, несъвместими с 

национално определените приноси на 

получаващите държави по 

Парижкото споразумение; 

 б)   инвестиции в изкопаеми горива 

нагоре и надолу, както и по средата 

на веригата. 

 

Изменение  232 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията информира Европейския 

парламент и Съвета за пренесените 

бюджетни кредити за поети 

задължения в съответствие с член 12, 

параграф 6 от Финансовия регламент. 

Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета информация за 

автоматично пренесените бюджетни 

кредити, включително за 

съответните суми, в съответствие с 

член 12, параграф 6 от Финансовия 

регламент. 

 

Изменение  233 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

От финансовия пакет, посочен в член 

6, параграф 2, буква а), се финансира 

Европейският фонд за устойчиво 

развитие плюс (ЕФУР+) и Гаранцията за 

външна дейност. 

Европейският фонд за устойчиво 

развитие плюс (ЕФУР+) и Гаранцията за 

външна дейност се финансират чрез 

финансовите пакети за географски 

програми, посочени в член 6, параграф 

2, буква а), като същевременно се 

гарантира, че това финансиране не е в 

ущърб на други действия, подкрепяни 

от географски програми. 

 

Изменение  234 

Предложение за регламент 
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Член 26 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Целта на ЕФУР+ като интегриран 

финансов пакет, осигуряващ финансов 

капацитет въз основа на методите за 

изпълнение, установени в член 23, 

параграф 1, букви а), д), е) и ж), е да 

подпомага инвестициите и да подобрява 

достъпа до финансиране, за да се 

насърчи устойчивото и приобщаващото 

икономическо и социално развитие и да 

се насърчи социално-икономическата 

устойчивост в държавите партньори със 

специален акцент върху изкореняването 

на бедността, устойчивия и приобщаващ 

растеж, създаването на достойни 

работни места, икономическите 

възможности, уменията и 

предприемачеството, социално-

икономическите сектори и микро-, 

малките и средните предприятия, както 

и преодоляването на конкретните 

социално-икономически първопричини 

за незаконната миграция, в 

съответствие с приложимите 

индикативни документи за 

програмиране. Специално внимание се 

обръща на държавите, за които е 

установено, че са засегнати от 

нестабилност или конфликти, най-слабо 

развитите държави и тежко задлъжнели 

бедни държави. 

Целта на ЕФУР+ като интегриран 

финансов пакет, осигуряващ финансов 

капацитет във формата на 

безвъзмездни средства, гаранции и 

други финансови инструменти, 

установени в член 23, параграф 1, е да 

подпомага инвестициите и да подобрява 

достъпа до финансиране, като в 

същото време се постига максимална 

допълняемост, създават се 

иновативни продукти и се привличат 

средства от частния сектор, за да се 

насърчат устойчивото и 

приобщаващото икономическо, 

екологично и социално развитие, 

индустриализацията и стабилната 

инвестиционна среда, с цел да се 

насърчи социално-икономическата и 

екологичната устойчивост в държавите 

партньори. Поставя се специален 

акцент върху изкореняването на 

бедността, устойчивия и приобщаващ 

растеж, адаптирането към 

изменението на климата и 

смекчаването на последиците от 

него, опазването и управлението на 

околната среда, създаването на 

достойни работни места в 

съответствие със съответните 

стандарти на Международната 

организация на труда, по-специално за 

уязвимите групи, включително 

жените и младите хора, 

икономическите възможности, уменията 

и предприемачеството, социално-

икономическите сектори, като се 

обръща внимание на социалните 

предприятия и кооперативите с оглед 

на техния потенциал за намаляване 

на бедността и неравенствата и 

насърчаване на правата на човека и 

поминъка, чрез подкрепа за микро-, 

малките и средните предприятия, като 

специален акцент се поставя и върху 

преодоляването на конкретните 

социално-икономически първопричини 
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за неуредената миграция и 

принудителното разселване, както и 

върху приноса за устойчивата 

реинтеграция на върнатите 

мигранти в техните държави на 

произход, в съответствие с 

приложимите индикативни документи 

за програмиране. 45% от 

финансирането се предоставят за 

цели, свързани с климата, 

управлението и опазването на 

околната среда, биологичното 

разнообразие и борбата с 

опустиняването, като 30% от общия 

финансов пакет са предназначени за 

смекчаване на последиците от 

изменението на климата и за 

приспособяване към него. Специално 

внимание и допълнителна подкрепа за 

изграждане на институционален 

капацитет, икономическо управление 

и техническа помощ се оказва на 

държавите, за които е установено, че са 

засегнати от нестабилност или 

конфликти, най-слабо развитите 

държави и тежко задлъжнели бедни 

държави. Гаранцията за външна 

дейност се използва в допълнение към 

инвестициите на правителствата за 

предоставяне на основни обществени 

услуги, което остава отговорност на 

правителствата. 

 

Изменение  235 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В рамките на Гаранцията за 

външна дейност Съюзът може да 

гарантира операции, подписани между 1 

януари 2021 г. и 31 декември 2027 г., в 

размер до 60 000 000 000 EUR. 

3. В рамките на Гаранцията за 

външна дейност Съюзът може да 

гарантира операции, подписани между 1 

януари 2021 г. и 31 декември 2027 г., в 

размер до 60 000 000 000 EUR. Този 

таван се преразглежда в контекста 

на междинния доклад за оценка 

съгласно член 32. 
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Изменение  236 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Процентът на обезпечаване 

варира между 9 % и 50 % в зависимост 

от вида на операциите. 

4. Процентът на обезпечаване 

варира между 9 % и 50 % в зависимост 

от вида на операциите. От бюджета 

на Съюза се отпускат средства в 

максимален размер от 10 милиарда 

евро чрез специален бюджетен ред в 

рамките на годишната бюджетна 

процедура или чрез бюджетен 

трансфер. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 34, за да изменя този максимален 

размер при възникване на такава 

необходимост. 

 

Изменение  237 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 4 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Процентите на обезпечение се 

преразглеждат на всеки три години от 

датата на прилагане на настоящия 

регламент, определена в член 40. На 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 34 с цел допълнение 

или изменение на тези проценти. 

Процентите на обезпечение се 

преразглеждат на всеки две години, 

считано от датата на прилагане на 

настоящия регламент, определена в 

член 40. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34 с цел 

допълнение или изменение на тези 

проценти и на размера на 

съответните финансови средства. 

 

Изменение  238 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. ЕФУР+ и Гаранцията за външна 6. ЕФУР+ и Гаранцията за външна 
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дейност могат да подкрепят финансови 

и инвестиционни операции в държавите 

партньори в географските райони, 

посочени в член 4, параграф 2. 

Обезпечаването на Гаранцията за 

външна дейност се финансира от 

бюджета на съответните географски 

програми, създадени с член 6, параграф 

2, буква а), и се прехвърля в общия 

обезпечителен фонд. ЕФУР+ и 

Гаранцията за външна дейност могат 

също да подкрепят операции в 

бенефициери, изброени в приложение I 

към Регламента за ИПП III. 

Финансирането за тези операции по 

ЕФУР+ и за обезпечаването на 

Гаранцията за външна дейност се 

осъществява съгласно Регламента за 

ИПП. Обезпечаването на Гаранцията за 

външна дейност за заеми на трети 

държави, посочени в член 10, параграф 

2 от Регламента за Европейски 

инструмент в областта на ядрената 

безопасност, се финансира съгласно 

Регламента за Европейски инструмент в 

областта на ядрената безопасност. 

дейност могат да подкрепят финансови 

и инвестиционни операции в държавите 

партньори в географските райони, 

посочени в член 4, параграф 2. 

Обезпечаването на Гаранцията за 

външна дейност се финансира от 

бюджета на съответните географски 

програми, създадени с член 6, параграф 

2, буква а), и се прехвърля в общия 

обезпечителен фонд. Географското 

разпределение на операциите на 

ЕФУР+ в максимално възможна 

степен отразява и относителната 

тежест на разпределението на 

финансовите средства за различните 

региони, както е посочено в член 6, 

параграф 2, буква а). ЕФУР+ и 

Гаранцията за външна дейност могат 

също да подкрепят операции в 

бенефициери, изброени в приложение I 

към Регламента за ИПП III. 

Финансирането за тези операции по 

ЕФУР+ и за обезпечаването на 

Гаранцията за външна дейност се 

осъществява съгласно Регламента за 

ИПП. Обезпечаването на Гаранцията за 

външна дейност за заеми на трети 

държави, посочени в член 10, параграф 

2 от Регламента за Европейски 

инструмент в областта на ядрената 

безопасност, се финансира съгласно 

Регламента за Европейски инструмент в 

областта на ядрената безопасност. 

 

Изменение  239 

Предложение за регламент 

Член 26 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 26 a 

 Цели на ЕФУР+ 

 1.   Операциите на ЕФУР+, които 

могат да бъдат подкрепени чрез 

Гаранцията за външна дейност, имат 

принос към следните приоритетни 

области: 
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 a)   предоставяне на финансиране 

и подкрепа за развитието на сектора 

на частните, кооперативните и 

социалните предприятия за 

подпомагане на устойчивото 

развитие в неговите икономически, 

социални и екологични измерения и 

като се обръща специално внимание 

на изкореняването на бедността, 

както и, по целесъобразност, за 

подпомагане на европейската 

политика за съседство и целите, 

определени в член 3 от Регламент 

(ЕС).../... [ИПП III]; 

 б)   преодоляване на 

затрудненията за частните 

инвестиции, по-специално като се 

гарантира правната сигурност на 

инвестициите; 

 в)   привличане на финансиране от 

частния сектор, като се обръща 

особено внимание на микро-, малките 

и средните предприятия; 

 г)   укрепване на социално-

икономическите сектори и области, и 

на свързаната с тях публична и 

частна инфраструктура, както и на 

устойчивата свързаност и устойчиво 

производство, с цел насърчаване на 

приобщаващо и устойчиво социално-

икономическо развитие, което зачита 

правата на човека и околната среда; 

 д)   принос за действията в 

областта на климата и опазването и 

управлението на околната среда; 

 е)   принос, чрез насърчаване на 

устойчивото развитие, за 

отстраняването на конкретните 

първопричини за миграцията, 

включително неуредената миграция и 

принудителното разселване, както и 

допринасяне за безопасна, 

организирана и уредена миграция и 

мобилност. 
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Изменение  240 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Операциите по финансиране и 

инвестиране, които са допустими за 

подкрепа чрез Гаранцията за външна 

дейност, са последователни и 

съгласувани с политиките на Съюза, 

както и със стратегиите и политиките на 

държавите партньори. По-специално те 

подкрепят целите, общите принципи и 

рамката на политиката на настоящия 

регламент и съответните индикативни 

документи за програмиране при 

надлежно отчитане на приоритетните 

области, определени в приложение V. 

1. Операциите по финансиране и 

инвестиране, които са допустими за 

подкрепа чрез Гаранцията за външна 

дейност, са последователни и 

съгласувани с политиките на Съюза, по-

специално с неговата политика за 

развитие и европейската политика за 

съседство, както и със стратегиите и 

политиките на държавите партньори, за 

справяне със случаи на 

неефективност на пазара или 

неоптимални по отношение на 

инвестициите операции без нелоялна 

конкуренция с местните стопански 

субекти. По-специално те подкрепят 

целите, общите принципи и рамката на 

политиката на настоящия регламент и 

съответните индикативни документи за 

програмиране при надлежно отчитане 

на приоритетните области, определени в 

член 26а и описани допълнително в 

приложение V. 

 

Изменение  241 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Условие за предоставянето на 

Гаранцията за външна дейност е 

сключването на съответните 

споразумения за гаранция от ЕФУР 

между Комисията, действаща от 

името на Съюза, и допустим 

контрагент. 

 

Изменение  242 

Предложение за регламент 
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Член 27 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Гаранцията за външна дейност 

подкрепя финансовите и 

инвестиционните операции, които 

отговарят на условията, изложени в 

член 209, параграф 2, букви а) – в) от 

Финансовия регламент, и които: 

2. Гаранцията за външна дейност 

подкрепя операциите по финансиране 

и инвестиране, чрез които се 

преодоляват неефективност на 

пазара или неоптимални 

инвестиционни ситуации. 

Операциите също така отговарят на 

условията, изложени в член 209, 

параграф 2, букви а) – г) от Финансовия 

регламент, и които: 

 

Изменение  243 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква -a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -aa) осигуряват допълняемост от 

финансова гледна точка и по 

отношение на развитието; 

 

 

 

Изменение  244 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква -а б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -аб) подлежат на обществено 

достъпна основана на участието 

предварителна оценка на 

въздействието върху правата на 

човека, социалната и трудовата 

дейност, и върху околната среда, в 

която се установяват и разглеждат 

рисковете в тези области, като 

надлежно се отчита принципът на 

свободно и информирано 

предварително съгласие на 

засегнатите общности при 

инвестиции, свързани със земя; 
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Изменение  245 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) са жизнеспособни от техническа 

гледна точка и устойчиви от гледна 

точка на околната среда и от социална 

гледна точка. 

в) са жизнеспособни от техническа 

гледна точка и устойчиви от гледна 

точка на околната среда и от социално-

икономическа гледна точка. 

 

Изменение  246 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) са насочени към сектори и 

проблеми, където има ясни случаи на 

неефективност на пазара или 

институциите, което възпрепятства 

финансирането от частния сектор; 

 

Изменение  247 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква в б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) са структурирани по начин, 

който спомага за катализирането на 

развитието на пазара и за 

мобилизирането на ресурси от 

частния сектор към пропуски в 

инвестициите; 

 

Изменение  248 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква в в (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вв) са съсредоточени върху 

проекти, които включват по-големи 

рискове, отколкото частните 

кредитори са готови да предприемат 

само на търговска основа; 

 

Изменение  249 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква в г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вг) не нарушават пазарите в 

държавите и регионите партньори. 

 

Изменение  250 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква в д (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вд) оптимизират, когато е 

възможно, мобилизирането на 

капитали от местния частен сектор; 

 

Изменение  251 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква в е (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ве) са съобразени с принципите на 

ефективност на развитието, 

установени в Партньорството от 

Пусан за ефективно сътрудничество 

за развитие и потвърдени отново в 

Найроби през 2016 г., включително 

принципите на ангажираност, 

привеждане в съответствие, 

съсредоточаване върху резултатите, 

прозрачност и взаимна отчетност, 
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както и целта за премахване на 

обвързаността на помощта; 

 

Изменение  252 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква в ж (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вж) са планирани да отговарят на 

критериите за ОПР, установени от 

ОИСР–КПР, като се вземат предвид 

особеностите на развитието на 

частния сектор, с изключение на 

операциите в индустриализираните 

държави, недопустими за ОПР; 

 

Изменение  253 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 – буква в з (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вз) се прилагат при пълно 

зачитане на международното право в 

областта на правата на човека, 

както и на договорените на 

международно равнище насоки, 

принципи и конвенции, включително 

принципите за отговорно 

инвестиране, Ръководните принципи 

на ООН за бизнеса и правата на 

човека, Насоките на ОИСР за 

многонационалните предприятия, 

Принципите за отговорно 

инвестиране в селскостопанските и 

продоволствените системи на 

Организацията на ООН за прехрана и 

земеделие (ФАО) и конвенциите и 

стандартите на Международната 

организация на труда, Конвенцията 

на ООН за премахване на всички 

форми на дискриминация срещу 

жените, принципите от Маастрихт 

за извънтериториалните задължения 

на държавите в областта на 
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икономическите, социалните и 

културните права и  Доброволните 

насоки ФАО относно отговорното 

управление на правото на владение на 

земя, рибарството и горите в 

контекста на националната 

продоволствена сигурност; 

 

Изменение  254 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Допустимите контрагенти за 

целите на Гаранцията за външна 

дейност са тези, които са определени в 

член 208, параграф 4 от Финансовия 

регламент, включително тези от третите 

държави, предоставящи принос в 

Гаранцията за външна дейност след 

одобрение от Комисията в съответствие 

с член 28 от настоящия регламент. В 

допълнение на това и чрез дерогация от 

член 62, параграф 2, буква в) от 

Финансовия регламент частноправните 

организации на държава членка или 

трета държава, които са предоставили 

принос в Гаранцията за външна дейност 

в съответствие с член 28 и които 

предоставят подходящи гаранции за 

своя финансов капацитет, са допустими 

за целите на Гаранцията. 

4. Допустимите контрагенти за 

целите на Гаранцията за външна 

дейност са тези, които са определени в 

член 208, параграф 4 от Финансовия 

регламент, включително тези от третите 

държави, предоставящи принос в 

Гаранцията за външна дейност след 

одобрение от Комисията в съответствие 

с член 28 от настоящия регламент и 

становището на стратегическия 

съвет. В допълнение на това и чрез 

дерогация от член 62, параграф 2, буква 

в) от Финансовия регламент 

частноправните организации на държава 

членка или трета държава, които са 

предоставили принос в Гаранцията за 

външна дейност в съответствие с член 

28 и които предоставят подходящи 

гаранции за своя финансов капацитет, са 

допустими за целите на Гаранцията. 

 

Изменение  255 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 4 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4 a. Групата на Европейската 

инвестиционна банка inter alia: 

 а) участва заедно с други европейски 

финансови институции в 

управлението на риска по ЕФУР+, 
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като надлежно се отчита 

необходимостта от избягване на 

възможен конфликт на интереси; 

 б)  изпълнява изключително част 

от инвестиционен прозорец, 

обхващащ отпускане на държавни 

заеми, който трябва да бъде обезпечен 

с най-малко 1 000 000 000 EUR от 

финансовите пакети на географските 

програми, в съответствие с 

процедурите, предвидени в глави 1 и 3 

от настоящия дял; 

 в)   е допустим партньор в 

изпълнението на дейности по линия 

на други инвестиционни прозорци. 

 

Изменение  256 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Допустимите контрагенти спазват 

правилата и условията, предвидени в 

член 62, параграф 2, буква в) от 

Финансовия регламент. Когато става 

въпрос за частноправни организации на 

държава членка или на трета държава, 

които са предоставили принос в 

Гаранцията за външна дейност в 

съответствие с член 28 от настоящия 

регламент, се дава предпочитание на 

организациите, които оповестяват 

информация, свързана с критериите 

относно околната среда, социалната 

област и корпоративното управление. 

Допустимите контрагенти спазват 

правилата и условията, предвидени в 

член 62, параграф 2, буква в) от 

Финансовия регламент. Когато става 

въпрос за частноправни организации на 

държава членка или на трета държава, 

които са предоставили принос в 

Гаранцията за външна дейност в 

съответствие с член 28 от настоящия 

регламент, се дава предпочитание на 

организациите, които оповестяват 

информация относно критериите във 

връзка с околната среда, социалната 

област, данъчното облагане и 

корпоративното управление. 

 

Изменение  257 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 5 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията осигурява справедливото Комисията осигурява справедливото 
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третиране на всички допустими 

контрагенти и полага необходимите 

усилия за избягването на конфликт на 

интереси през срока на изпълнение на 

ЕФУР+. За да се осигури взаимно 

допълване, Комисията може да изиска 

допустимите контрагенти да 

предоставят съответна информация за 

операциите си, които не са свързани с 

ЕФУР+. 

третиране и равен достъп до 

финансиране на всички допустими 

контрагенти и полага необходимите 

усилия за избягването на конфликт на 

интереси през срока на прилагането на 

ЕФУР+. За да се осигури взаимно 

допълване, Комисията може да изиска 

допустимите контрагенти да 

предоставят съответна информация за 

операциите си, които не са свързани с 

ЕФУР+. 

 

Изменение  258 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. Европейският парламент или 

Съветът могат да поканят 

отговарящите на условията за 

допустимост партньори, организации 

на гражданското общество и местни 

общности за размяна на мнения 

относно операциите по финансиране 

и инвестиране, обхванати от 

настоящия регламент. 

 

Изменение  259 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 6 – буква г a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) принципите на справедливи и 

открити тръжни процедури. 

 

Изменение  260 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията определя заличава се 
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инвестиционни прозорци за региони, 

конкретни държави партньори или и 

за двете, за конкретни сектори или за 

конкретни проекти, конкретни 

категории крайни бенефициери или и 

за двете, които се финансират 

съгласно настоящия регламент и за 

които се прилага Гаранцията за 

външна дейност до определен 

фиксиран размер. Комисията 

информира Европейския парламент и 

Съвета за това как инвестиционните 

прозорци отговарят на изискванията 

на настоящия член и предоставя 

подробни данни относно 

приоритетите им на финансиране. 

Всички искания за финансова 

подкрепа в рамките на 

инвестиционните прозорци се 

отправят към Комисията. 

Изборът на инвестиционни прозорци 

се обосновава надлежно с анализ на 

неефективността на пазара или на 

неоптималните инвестиционни 

ситуации. Този анализ се извършва от 

Комисията в сътрудничество с 

потенциално допустими 

контрагенти и заинтересовани 

страни. 

 

Отговарящите на условията за 

допустимост контрагенти могат да 

предоставят инструментите, 

изброени в параграф 3, в рамките на 

инвестиционен прозорец или отделен 

проект, управляван от отговарящ на 

условията за допустимост 

контрагент. Тези инструменти 

могат да бъдат предоставяни в полза 

на държави партньори, включително 

държави, засегнати от нестабилност 

или конфликт, или държави, 

изправени пред предизвикателства, 

свързани с реконструкция и 

възстановяване след конфликт, и в 

полза на институции на тези 

държави партньори, включително 

техни публични национални и частни 

местни банки и финансови 

институции, както и в полза на 
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субекти от частния сектор на тези 

държави партньори. 

 

Изменение  261 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Комисията прави оценка на 

операциите, подкрепени от Гаранцията 

за външна дейност, като ги съпоставя с 

критериите за допустимост, посочени в 

параграфи 2 и 3, и като използва, 

когато това е възможно, 

съществуващите системи за 

измерване на резултатите, с които 

разполагат допустимите 

контрагенти. Комисията ежегодно 

публикува резултата от оценката си на 

всеки инвестиционен прозорец. 

8. Комисията прави оценка на 

операциите, подкрепени от Гаранцията 

за външна дейност, като ги съпоставя с 

критериите за допустимост, посочени в 

параграфи 2 и 3. Комисията определя 

набор от показатели, за да насочва 

подбора на проекти. Партньорите по 

изпълнението попълват набора от 

показатели за всички операции в 

рамките на ЕФУР+. Комисията прави 

оценка на операциите, подпомагани 

от Гаранцията, като ги съпоставя с 

критериите, изброени в член 27, за 

допустимост и използва набора, за да 

извърши независима проверка на 

качеството на надлежната проверка 

и оценката, направени от 

партньорите по изпълнението на 

ниво проект. Ако е необходимо, 

Комисията изисква разяснения и 

изменения от партньорите по 

изпълнението. Комисията публикува 

ежегодно набора от показатели за 

всички проекти след получаване на 

одобрение за използването на 

Гаранцията от Комисията и 

партньорите по изпълнението, както 

и резултата от всички гаранционни 

инструменти и отделни проекти в 

рамките на оценката си за всеки 

инвестиционен прозорец. 

 

Изменение  262 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34, за да 

допълва или изменя приоритетните 

области в приложение V и 

управлението на ЕФУР+ в 

приложение VI. 

9. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34, за да 

допълва или изменя приоритетните 

области и инвестиционни прозорци, 

посочени в приложение V. Когато 

допълва или изменя инвестиционни 

прозорци за конкретни региони,  

конкретни държави партньори или и 

за двете, за конкретни сектори или за 

конкретни проекти, конкретни 

категории крайни бенефициенти или 

и за двете, които се финансират по 

линия на настоящия регламент и за 

които се прилага Гаранцията за 

външна дейност до определен 

фиксиран размер, Комисията взема 

надлежно предвид експертния съвет, 

предоставян от стратегическия 

съвет, и се консултира с 

оперативните съвети.  

 Комисията информира Европейския 

парламент и Съвета за това как 

инвестиционните прозорци 

отговарят на изискванията на член 

26а и на настоящия член и 

предоставя подробни данни относно 

приоритетите им на финансиране. 

Всички искания за финансова 

подкрепа в рамките на 

инвестиционните прозорци се 

отправят към Комисията. 

 Изборът на инвестиционни прозорци 

се обосновава надлежно с анализ на 

неефективността на пазара или на 

неоптималните инвестиционни 

ситуации. Този анализ се извършва от 

Комисията в сътрудничество с 

потенциално допустими 

контрагенти и заинтересовани 

страни. 

 Отговарящите на условията за 

допустимост контрагенти могат да 

предоставят инструментите, 

изброени в параграф 3, в рамките на 

инвестиционен прозорец или отделен 
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проект, управляван от отговарящ на 

условията за допустимост 

контрагент. Тези инструменти 

могат да бъдат предоставяни в полза 

на държави партньори, включително 

държави, засегнати от нестабилност 

или конфликт, или държави, 

изправени пред предизвикателства, 

свързани с реконструкция и 

възстановяване след конфликт, и в 

полза на институции на тези 

държави партньори, включително 

техни публични национални и частни 

местни банки и финансови 

институции, както и в полза на 

субекти от частния сектор на тези 

държави партньори. В държави, 

засегнати от нестабилност или 

конфликт, и в други държави, когато 

това е оправдано, може да се 

предостави подкрепа за 

инвестициите на публичния сектор, 

които оказват съответно 

въздействие върху развитието на 

частния сектор. 

 

Изменение  263 

Предложение за регламент 

Член 27 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 27 a 

 Управление и структура на ЕФУР+ 

 1. ЕФУР се състои от 

платформи за регионални 

инвестиции, създадени въз основа на 

работните методи, процедури и 

структури на съществуващите 

външни инструменти за смесено 

финансиране на Съюза, които може 

да съчетават техните операции по 

смесено финансиране с операциите по 

линия на Гаранцията за външна 

дейност в рамките на ЕФУР+. 

 2. Комисията отговаря за 

цялостното управление на ЕФУР+ и 
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на Гаранцията за външна дейност. 

Освен това Комисията не се стреми 

да извършва операции по общо 

банкиране. Комисията редовно 

информира Европейския парламент, 

за да се гарантират най-високи 

стандарти на прозрачност и 

финансова отчетност. 

 3. При управлението на ЕФУР+ 

Комисията се консултира от 

стратегически съвет с изключение на 

случаите на операции, които 

обхващат политиката на Съюза за 

разширяване и се финансират по 

[ИПП III], когато Комисията се 

консултира от стратегически съвет 

по инвестиционната рамка за 

Западните Балкани (ИРЗБ). 

Комисията също така работи в 

тясно сътрудничество с всички 

допустими контрагенти по 

отношение на оперативното 

управление на Гаранцията за външна 

дейност. За тази цел се създава 

техническа работна група, съставена 

от експерти на Комисията и на 

допустимите контрагенти, с цел 

оценка на риска и свързаното 

ценообразуване. 

 4. Стратегическият съвет 

предоставя експертни съвети на 

Комисията относно 

стратегическата насока и 

приоритети на инструментите на 

Гаранцията за външна дейност в 

рамките на ЕФУР+ и допринася за 

тяхното съгласуване с ръководните 

принципи и целите на външната 

дейност на Съюза, политиката за 

развитие и европейската политика за 

съседство, както и с целите, посочени 

в член 3, и предназначението на 

ЕФУР+, посочено в член 26. Той също 

така подпомага Комисията при 

определянето на общи 

инвестиционни цели по отношение на 

използването на Гаранцията за 

външна дейност в подкрепа на 

операциите на ЕФУР+, осигурява 
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мониторинга на подходящ и 

разнообразен географски и тематичен 

обхват за инвестиционните прозорци, 

като същевременно се отделя 

специално внимание на държавите, 

определени като засегнати от 

нестабилност или конфликт, на най-

слаборазвитите държави и на силно 

задлъжнелите бедни държави. 

 5. Стратегическият съвет 

подпомага също така цялостната 

координация, взаимното допълване и 

съгласуваността между 

платформите за регионални 

инвестиции, между трите стълба на 

Европейския план за инвестиции, 

между Европейския план за 

инвестиции и другите усилия на 

Съюза в областта на миграцията и по 

изпълнението на Програмата до 

2030 г., както и с другите програми, 

посочени в настоящия регламент, 

други финансови инструменти на 

Съюза и доверителни фондове. 

 6. Стратегическият съвет се 

състои от представители на 

Комисията и на върховния 

представител, на всички държави 

членки и на Европейската 

инвестиционна банка. Европейският 

парламент има статут на 

наблюдател. Финансиращите 

субекти, допустимите партньори, 

държавите партньори, съответните 

регионални организации и други 

заинтересовани страни могат да 

получат статут на наблюдатели, 

когато е целесъобразно. Преди 

включването на нов наблюдател се 

провеждат консултации със 

стратегическия съвет. 

Стратегическият съвет се 

председателства съвместно от 

Комисията и от върховния 

представител. 

 7. Стратегическият съвет 

заседава най-малко два пъти годишно, 

като когато е възможно, приема 

становищата си с консенсус. 
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Допълнителни заседания могат да 

бъдат организирани по всяко време от 

председателя или по искане на една 

трета от членовете на 

стратегическия съвет. Когато не 

може да бъде постигнат консенсус, се 

прилагат правилата относно 

правата на глас, договорени на 

първото заседание на стратегическия 

съвет и установени в неговия 

процедурен правилник. Правата на 

глас са надлежно съобразени с 

източника на финансиране. В 

процедурния правилник се определя 

рамката по отношение на ролята на 

наблюдателите. Протоколите и 

дневният ред на заседанията на 

стратегическия съвет се 

оповестяват публично след 

приемането им. 

 8. Комисията докладва ежегодно 

на стратегическия съвет относно 

постигнатия напредък в прилагането 

на ЕФУР+. Стратегическият съвет 

на Инвестиционната рамка за 

Западните Балкани (ИРЗБ) осигурява 

напредък по отношение на 

прилагането на инструмента за 

гаранция за региона, обхванат от 

процеса на разширяване, за да се 

допълни това докладване. 

Стратегическият съвет организира 

редовно консултации със 

съответните заинтересовани страни 

относно ориентацията и 

прилагането на ЕФУР+. 

 9. Наличието на двата 

стратегически съвета не оказва 

влияние върху необходимостта от 

единна рамка ЕФУР+ за управление на 

риска. 

 10. По време на срока на прилагане 

на ЕФУР+ стратегическият съвет 

възможно най-бързо приема и 

публикува насоки, в които се указва 

как трябва да се осигури 

съответствието на операциите на 

ЕФУР+ с целите и критериите за 

допустимост, посочени в член 26а и 
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член 27. 

 11. В своите стратегически 

насоки стратегическият съвет взема 

надлежно предвид относимите 

резолюции на Европейския парламент 

и относимите решения и заключения 

на Съвета. 

 12. Оперативните съвети на 

регионалните инвестиционни 

платформи подпомагат Комисията 

на равнището на прилагането при 

определянето на регионалните и 

секторните инвестиционни цели и на 

регионалните, секторните и 

тематичните инвестиционни 

прозорци и изготвят становища 

относно операциите за смесено 

финансиране и използването на 

Гаранцията за външна дейност, 

обхващаща операциите по ЕФУР+. 

 

Изменение  264 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Финансовият принос от трети държави, 

различни от договарящите страни по 

Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, и от други 

трети страни е под формата на парични 

средства и подлежи на одобрение от 

Комисията. 

Финансовият принос от трети държави, 

различни от договарящите страни по 

Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, и от други 

трети страни е под формата на парични 

средства и подлежи на становище от 

страна на стратегическия съвет и на 

одобрение от Комисията. 

 

Изменение  265 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – алинея 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По искане на държавите членки 

финансовият им принос може да бъде 

заделен за започването на действия в 

заличава се 
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конкретни региони, държави, сектори 

или съществуващи инвестиционни 

прозорци. 

 

Изменение  266 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки финансов принос може да се 

използва за покриване на искания за 

изпълнение по гаранцията, независимо 

за какво е бил заделен. 

Всеки финансов принос може да се 

използва за покриване на искания за 

изпълнение по гаранцията. 

 

Изменение  267 

Предложение за регламент 

Член 29 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумения за ползване на 

Гаранцията за външна дейност 

Споразумения за прилагане на 

Гаранцията за външна дейност 

 

Изменение  268 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията, от името на Съюза, 

сключва споразумения за ползване на 

Гаранцията за външна дейност с 

допустимите контрагенти, подбрани 

съгласно член 27. Споразумения могат 

да бъдат сключвани с консорциум от 

два или повече допустими контрагенти. 

1. Комисията, от името на Съюза, 

сключва споразумения за ползване на 

Гаранцията за външна дейност с 

допустимите контрагенти, подбрани 

съгласно член 27. Тези споразумения са 

безусловни, неотменими, при първо 

поискване и в полза на избрани 

партньори. Споразумения могат да 

бъдат сключвани с консорциум от два 

или повече допустими контрагенти. 

 

Изменение  269 
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Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всички споразумения за ползване на 

Гаранцията за външна дейност се 

предоставят при поискване на 

Европейския парламент и на Съвета, 

като се взема предвид защитата на 

поверителната информация и на 

търговската информация с чувствителен 

характер. 

Всички споразумения за ползване на 

Гаранцията за външна дейност се 

предоставят на Европейския парламент 

и на Съвета, като се взема предвид 

защитата на поверителната информация 

и на търговската информация с 

чувствителен характер. 

 

Изменение  270 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) посочване на целите и 

предназначението на настоящия 

регламент, оценка на потребностите и 

индикация за очакваните резултати, 

като се вземе предвид насърчаването на 

корпоративната социална отговорност и 

отговорното бизнес поведение; 

в) посочване на целите и 

предназначението на настоящия 

регламент, оценка на потребностите и 

индикация за очакваните резултати, 

като се вземе предвид насърчаването на 

корпоративната социална отговорност и 

необходимостта от гарантиране на 

отговорно бизнес поведение, 

включително по-специално чрез 

зачитането на договорените на 

международно равнище насоки, 

принципи и правни инструменти, 

посочени в член 27, параграф 2, буква 

вз); 

 

Изменение  271 

Предложение за регламент 

Член 29 - параграф 3 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) възнаграждението за гаранцията, 

което трябва да отразява нивото на 

риска, и възможността в надлежно 

обосновани случаи възнаграждението да 

бъде частично субсидирано с цел 

г) възнаграждението за гаранцията, 

което трябва да отразява нивото на 

риска, и възможността в надлежно 

обосновани случаи възнаграждението да 

бъде частично субсидирано с цел 
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предоставяне на по-благоприятни 

условия; 

предоставяне на по-благоприятни 

условия, и по-специално в държавите, 

засегнати от нестабилност или 

конфликт, най-слаборазвитите 

държави и силно задлъжнелите 

държави; 

 

Изменение  272 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) задължения за мониторинг, 

докладване и оценка; 

ж) прозрачни задължения за 

мониторинг, докладване и оценка; 

 

Изменение  273 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) ясни и достъпни процедури за 

подаване на жалби от трети лица, които 

биха могли да бъдат засегнати от 

изпълнението на проекти, подкрепяни 

от Гаранцията за външна дейност. 

з) ясни и достъпни процедури за 

подаване на жалби от трети лица, които 

биха могли да бъдат засегнати от 

прилагането на проекти, подкрепяни от 

Гаранцията за външна дейност. 

 

Изменение  274 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. При сключването на 

споразуменията по линия на 

Гаранцията за външна дейност с 

отговарящи на условията за 

допустимост партньори Комисията 

взема надлежно предвид: 

 a)  експертните съвети и 

насоките на стратегическия съвет и 

регионалните оперативни съвети; 
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 б)  целите на инвестиционния 

прозорец; 

 в)  опита и оперативния и 

финансов капацитет на отговарящия 

на условията за допустимост 

партньор, както и капацитета му за 

управление на риска; 

 г)  размера на собствените 

средства и съфинансирането от 

частния сектор, които 

отговарящият на условията за 

допустимост контрагент е готов да 

мобилизира за инвестиционния 

прозорец. 

 

Изменение  275 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. При поискване допустимите 

контрагенти предоставят на Комисията 

всякаква допълнителна информация, 

необходима за изпълнение на 

задълженията на Комисията във връзка 

с настоящия регламент. 

7. При поискване допустимите 

контрагенти предоставят на Комисията 

всякаква допълнителна информация, 

необходима за изпълнение на 

задълженията на Комисията във връзка 

с настоящия регламент, по-специално 

по отношение на изпълнението на 

препоръките от предварителната 

оценка на въздействието върху 

правата на човека в социалния и 

трудовия сектор и върху околната 

среда и други критерии за подбор, 

посочени в член 27. 

 

Изменение  276 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Комисията докладва за 

финансовите инструменти, бюджетните 

гаранции и финансовата помощ в 

съответствие с членове 241 и 250 от 

8. Комисията докладва за 

финансовите инструменти, бюджетните 

гаранции и финансовата помощ в 

съответствие с членове 241 и 250 от 
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Финансовия регламент. За тази цел 

допустимите контрагенти предоставят 

ежегодно информацията, необходима на 

Комисията, за да изпълни задълженията 

си за докладване. 

Финансовия регламент. За тази цел 

допустимите контрагенти предоставят 

ежегодно информацията, необходима на 

Комисията, за да изпълни задълженията 

си за докладване. Освен това 

Комисията представя годишен доклад 

на Европейския парламент и на 

Съвета, както е определено в член 31, 

параграф 6а. 

 

Изменение  277 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 8 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8a. Комисията или допустимите 

контрагенти незабавно уведомяват 

OLAF, когато на който и да е етап 

от подготовката, изпълнението или 

приключването на операциите по 

финансиране и инвестиране, 

обхванати от настоящия регламент, 

съществуват основания да се 

предполага, че е налице измама, 

корупция, изпиране на пари или друга 

незаконна дейност, която може да 

засегне финансовите интереси на 

Съюза. Комисията или допустимите 

контрагенти предоставят на OLAF 

цялата необходима информация, 

позволяваща на OLAF да проведе 

пълно и щателно разследване. 

 

Изменение  278 

Предложение за регламент 

Член 29 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 29 a 

 Механизъм за подаване на жалби и за 

правна защита 

 С оглед на възможни нередности в 

ущърб на трети лица в държавите 



 

 267 

партньори, включително 

общностите и лицата, засегнати от 

проекти, подкрепяни от ЕФУР+ и 

Гаранцията за външна дейност, 

Комисията и делегациите на 

Европейския съюз публикуват на 

своите уебсайтове преки препратки 

към механизмите за подаване и 

разглеждане на жалби, прилагани от 

съответните контрагенти, сключили 

споразумения с Комисията. 

Комисията също така определя 

централизиран механизъм на ЕС за 

подаване на жалби за всички проекти 

в съответствие с глава IV от 

настоящия регламент, за да осигури 

възможност за пряко подаване на 

жалби, свързани с разглеждането на 

претенциите от страна на 

отговарящите на условията за 

допустимост партньори. Комисията 

взема тази информация предвид с 

оглед на бъдещото сътрудничество с 

тези партньори. 

 

Изменение  279 

Предложение за регламент 

Член 29 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 29 б 

 Изключени дейности и юрисдикции, 

които не оказват съдействие 

 1.  Гаранцията за външна дейност 

не подпомага операции по 

финансиране и инвестиране, които: 

 a)  са свързани с военния сектор 

или със сектора на националната 

сигурност; 

 б)  подкрепят развитието на 

ядрената енергетика, с изключение на 

заеми, предоставени в съответствие 

с Регламента за Европейския 

инструмент в областта на ядрената 

безопасност, и на изкопаемите горива 
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и насърчават въглеродната 

зависимост на икономиките и 

обществата; 

 в)  имат значителни външни 

екологични разходи, като например 

такива, свързани с деградация на 

защитени зони, критичните 

местообитания и обекти на 

наследство, за които не се изпълнява 

план за устойчиво развитие и 

управление; 

 г)  водят до нарушаване на 

правата на човека в държавите 

партньори, като например отнемане 

на правото на достъп и контрол на 

общностите върху природни ресурси, 

например земи, и спомагат за 

насилствено разселване на 

населението или използват 

принудителен или детски труд. 

 2.  При своите операции по 

финансиране и инвестиране 

допустимите контрагенти спазват 

приложимото право на Съюза и 

договорените международни 

стандарти и стандартите на Съюза 

и следователно не предоставят 

подкрепа по настоящия регламент за 

проекти, които допринасят за 

изпиране на пари, финансиране на 

тероризъм, избягване на данъчно 

облагане, данъчни измами и 

отклонение от данъчно облагане. 

Освен това допустимите 

контрагенти не участват в нови или 

подновени операции със субекти, 

учредени или установени в 

юрисдикции, включени в списъците в 

рамките на съответната политика 

на Съюза по отношение на 

юрисдикции, които не оказват 

съдействие или са определени като 

високорискови трети държави 

съгласно член 9, параграф 2 от 

Директива (ЕС) 2015/849 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

или които реално не спазват 

установените от Съюза или 

договорените на международно 
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равнище данъчни стандарти за 

прозрачност и обмен на информация. 

Допустимите контрагенти могат да 

се отклонят от този принцип само 

ако проектът се изпълнява физически 

в една от тези юрисдикции и няма 

никакви основания да се счита, че 

съответната операция попада в 

някоя от категориите, изброени в 

първа алинея от настоящия параграф. 

При сключване на споразумения с 

финансови посредници допустимите 

контрагенти въвеждат изискванията 

по настоящия член в съответните 

споразумения и изискват от 

финансовите посредници да 

докладват във връзка със спазването 

на тези изисквания. 

 3.  При извършване на своите 

операции по финансиране и 

инвестиране допустимият 

контрагент прилага принципите и 

стандартите, предвидени в правото 

на Съюза относно 

предотвратяването на използването 

на финансовата система за целите на 

изпирането на пари и финансирането 

на тероризма, и по-специално в 

Регламент (ЕС) 2015/847 на 

Европейския парламент и на Съвета 

и в Директива (ЕС) 2015/849. 

Допустимите контрагенти 

поставят като условие за прякото 

финансиране и финансирането чрез 

посредници съгласно настоящия 

регламент оповестяването на 

информация относно 

действителните собственици в 

съответствие с Директива (ЕС) 

2015/849 и публикуват докладваната 

информация по държави в 

съответствие с член 89, параграф 1 

от Директива 2013/36/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета. 
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Изменение  280 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Постигането на целите на 

настоящия регламент се измерва чрез 

подходяща, прозрачна и отчетна 

система за мониторинг, докладване и 

оценка, като се осигури подходящото 

участие на Европейския парламент и 

на Съвета, както и като се засили 

участието на всички партньори на 

Съюза, в т.ч. на гражданското 

общество, в прилагането на 

програмите. 

 

Изменение  281 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Показателите за докладване 

относно напредъка съгласно настоящия 

регламент по отношение на постигането 

на конкретните цели, определени в член 

3, са посочени в приложение VII, в 

съответствие с показателите за целите за 

устойчиво развитие. Като основа за 

оценка на степента, в която са били 

постигнати целите, се използват 

стойностите на показателите на 1 

януари 2021 г. 

1. Показателите за докладване 

относно напредъка съгласно настоящия 

регламент по отношение на постигането 

на конкретните цели, определени в член 

3, параграф 2, са посочени в 

приложение VII, в съответствие с 

показателите за целите за устойчиво 

развитие. Като основа за оценка на 

степента, в която са били постигнати 

целите, се използват стойностите на 

показателите на 1 януари 2021 г. 

 

Изменение  282 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията осъществява редовен 

мониторинг на своите действия и прави 

редовен преглед на постигнатия 

Комисията осъществява редовен 

мониторинг на своите действия и прави 

редовен преглед на постигнатия 
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напредък към очакваните резултати, 

включително крайните продукти и 

резултати. 

напредък към целите, определени в 

член 3, както и към очакваните 

резултати, включително крайните 

продукти и резултати. 

 

Изменение  283 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Напредъкът по отношение на 

очакваните резултати следва да се следи 

въз основа на ясни, прозрачни и, когато 

е уместно, измерими показатели. 

Използват се ограничен брой 

показатели, за да се улесни 

своевременното докладване. 

Напредъкът по отношение на 

очакваните резултати се наблюдава въз 

основа на ясни, прозрачни и измерими 

показатели, определени в 

приложение VII и в рамката за 

мониторинг и оценка, приета 

съгласно параграф 9, както и в 

съответствие с разпоредбите 

относно изпълнението на бюджета 

на Съюза . Използват се ограничен брой 

показатели, за да се улесни 

своевременното докладване, и 

дезагрегирани най-малко по пол и 

възраст. 

 

Изменение  284 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съвместните рамки за резултатите, 

включени в съвместните програмни 

документи, които отговарят на 

критериите, посочени в член 12, 

параграф 4, предоставят основата за 

съвместния мониторинг от страна на 

Съюза и държавите членки за 

предоставянето на тяхната колективна 

подкрепа за дадена държава партньор. 

Съвместните рамки за резултатите, 

включени в съвместните програмни 

документи, които отговарят на 

критериите, посочени в член 12, 

параграф 4, предоставят основата за 

съвместния мониторинг от страна на 

Съюза и държавите членки за 

прилагането на тяхната колективна 

подкрепа за дадена държава партньор. 
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Изменение  285 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Системата за отчитане на изпълнението 

трябва да гарантира ефикасното, 

ефективно и навременно събиране на 

данните за мониторинга на 

изпълнението на програмата и на 

нейните резултати. За тази цел на 

получателите на средства от Съюза се 

налагат пропорционални изисквания за 

докладване. 

Системата за отчитане на изпълнението 

трябва да гарантира ефикасното, 

ефективно и навременно събиране на 

данните за мониторинга на 

прилагането на програмата и на 

нейните резултати. За тази цел на 

получателите на средства от Съюза се 

налагат пропорционални изисквания за 

докладване. 

 

Изменение  286 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията разглежда напредъка, 

постигнат по отношение на прилагането 

на настоящия регламент. Считано от 

2022 г., Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

годишен доклад за постигането на 

целите на настоящия регламент чрез 

показатели, измерващи постигнатите 

резултати и ефективността на 

регламента. Този доклад се представя 

също на Европейския икономически и 

социален комитет и на Комитета на 

регионите. 

4. Комисията разглежда напредъка, 

постигнат по отношение на прилагането 

на настоящия регламент. Считано от 

2022 г., Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

годишен доклад за постигането на 

целите на настоящия регламент чрез 

показатели, включително, но без да се 

ограничават до показателите, 

посочени в приложение VII, както и 

до изпълнението на бюджета на 

Съюза, измерващи постигнатите 

резултати и ефективността на 

регламента. Този доклад се представя 

също на Европейския икономически и 

социален комитет и на Комитета на 

регионите. 

 

Изменение  287 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Годишният доклад съдържа 

информация за предишната година 

относно финансираните мерки, 

резултатите от упражнения мониторинг 

и извършената оценка, участието на 

съответните партньори, а така също и 

изпълнението на бюджетните 

задължения и на бюджетните кредити за 

плащания, представени с разбивка по 

държави, региони и сектор на 

сътрудничество. В него се оценяват 

резултатите от финансирането от 

Съюза, като се използват, доколкото е 

възможно, конкретни и измерими 

показатели за неговата роля при 

постигането на целите на настоящия 

регламент. Относно сътрудничеството 

за развитие в доклада се прави оценка, 

когато е възможно и подходящо, и на 

спазването на принципите за 

ефективност на развитието, 

включително за иновационните 

финансови инструменти. 

5. Годишният доклад съдържа 

информация за предишната година 

относно финансираните мерки, 

резултатите от упражнения мониторинг 

и извършената оценка, участието и 

равнището на сътрудничество от 

страна на съответните партньори, а 

така също и прилагането на 

бюджетните задължения и на 

бюджетните кредити за плащания, 

представени с разбивка по държави, 

региони и сектор на сътрудничество. 

Докладът съдържа оценка на 

постигнатия напредък към 

очакваните резултати и по 

отношение на включването на 

междусекторни въпроси, както е 

посочено в член 8, параграф 6. В него 

се оценяват резултатите от 

финансирането от Съюза, като се 

използват конкретни и измерими 

показатели за неговата роля за 

постигане на целите на настоящия 

регламент. Относно сътрудничеството 

за развитие в доклада се прави оценка и 

на спазването на принципите за 

ефективност на развитието, 

включително за иновационните 

финансови инструменти. 

 

Изменение  288 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Годишният доклад, изготвен през 

2021 г., съдържа консолидирана 

информация от годишните доклади за 

периода 2014—2020 г. относно цялото 

финансиране съгласно регламентите, 

посочени в член 40, параграф 2, като се 

включват външните целеви приходи и 

вноските в доверителните фондове и се 

представя разбивка на разходите по 

6. Годишният доклад, изготвен през 

2021 г., съдържа консолидирана 

информация от годишните доклади за 

периода 2014—2020 г. относно цялото 

финансиране съгласно регламентите, 

посочени в член 39, параграф 2, като се 

включват външните целеви приходи и 

вноските в доверителните фондове и се 

представя разбивка на разходите по 
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държави, използване на финансови 

инструменти, поети задължения и 

плащания. Докладът отразява основните 

извлечени поуки и последващите 

действия във връзка с препоръките от 

външните оценки, извършвани през 

предходните години. 

държави, използване на финансови 

инструменти, поети задължения и 

плащания. Докладът отразява основните 

извлечени поуки и последващите 

действия във връзка с препоръките от 

външните оценки, извършвани през 

предходните години. В доклада е 

включена оценка на нивото на 

капацитета на служителите в 

централата, както и на равнище 

делегации на Съюза, за постигане на 

всички цели, обхванати от 

настоящия регламент. 

 

Изменение  289 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Комисията представя като 

част от годишния доклад подробна 

информация относно операциите по 

финансиране и инвестиране, 

обхванати от Гаранцията за външна 

дейност, и относно функционирането 

на ЕФУР+, неговото управление и 

ефективния му принос за 

постигането на неговите цели. Тази 

част от годишния доклад се 

придружава от становище на 

Сметната палата. Той съдържа 

следните елементи: 

 a)  оценка на резултатите, които 

допринасят за изпълнението на 

предназначението и целите на 

ЕФУР+, както е определено в 

настоящия регламент; 

 б)  оценка на текущите операции 

по финансиране и инвестиране, 

обхванати от Гаранцията за външна 

дейност на секторно, държавно и 

регионално равнище, и тяхното 

съответствие с настоящия 

регламент, включително на мерките 

с оглед на риска и тяхното 

въздействие върху финансовата и 
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икономическата стабилност на 

партньорите; 

 в)  оценка на допълнителния 

характер и добавената стойност, 

мобилизирането на ресурси от 

частния сектор, прогнозните и 

действителните крайни продукти, 

резултатите и въздействието на 

покритите от Гаранцията за външна 

дейност операции по финансиране и 

инвестиране, на обобщено равнище, 

способността да се осигурява 

заплата, гарантираща жизнен 

минимум, включително разглеждане 

на въздействието върху създаването 

на достойни работни места, 

изкореняването на бедността и 

намаляването на неравенството; 

тази оценка включва анализ на 

обхванатите операции въз основа на 

доказателства и на групирани по пол 

данни, когато е възможно, както и 

анализ на вида на подпомагания 

частен сектор, включително 

кооперациите и социалните 

предприятия; 

 г)  оценка на съответствието с 

изискванията относно използването 

на Гаранцията за външна дейност и 

достигането на основните 

показатели за резултатите от 

изпълнението, определени за всяко 

представено предложение; 

 д) оценка на ефекта на ливъридж, 

постигнат чрез операциите, 

обхванати от Гаранцията за външна 

дейност и ЕФУР+; 

 е)  размер на финансовите 

средства, прехвърлени на 

бенефициентите, и оценка на 

операциите по финансиране и 

инвестиране, извършвани от всеки 

отговарящ на условията за 

допустимост партньор, на обобщено 

равнище; 

 ж)  оценка на допълнителния 

характер и на добавената стойност 

на операциите по финансиране и 
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инвестиране, извършвани от 

отговарящите на условията за 

допустимост партньори, и на 

обобщения риск, свързан с тези 

операции; 

 з)  подробна информация за 

исканията за плащане по Гаранцията 

за външна дейност, за загубите, 

възвращаемостта, събраните суми и 

други получени плащания, както и за 

общата експозиция на риск; 

 и)  финансовите отчети за 

одитираните от независим външен 

одитор операции по финансиране и 

инвестиране, извършвани от 

отговарящите на условията за 

допустимост партньори и обхванати 

от настоящия регламент; 

 й)  оценка на полезните 

взаимодействия и взаимното 

допълване между операциите, 

обхванати от Гаранцията за външна 

дейност, и действията в рамките на 

втория и третия стълб на ПВИ, 

основана на относими съществуващи 

доклади, особено по отношение на 

постигнатия напредък в областта на 

доброто управление, включително по 

отношение на борбата с корупцията 

и незаконните финансови потоци, 

зачитането на правата на човека и 

принципите на правовата държава и 

на политиките, съобразени с 

равенството между половете, както 

и за насърчаването на 

предприемачеството, стопанската 

среда на местно равнище и местните 

финансови пазари; 

 к)  оценка на съответствието на 

операциите по линия на Гаранцията 

за външна дейност с принципите на 

ефективност на развитието, 

договорени на международно равнище; 

 л)  оценка на възнаграждението за 

гаранциите;  

 м)  оценка на изпълнението на 

разпоредбите, свързани с 
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изключените дейности и 

неоказващите съдействие 

юрисдикции. 

 

Изменение  290 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Годишната приблизителна 

оценка на общите разходи, свързани с 

действията в областта на климата и 

биоразнообразието, се извършва въз 

основа на приетите документи за 

индикативно програмиране. За 

финансирането, отпуснато съгласно 

настоящия регламент, се прилага 

система за годишно проследяване, 

основана на методологията на 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие („показатели 

от Рио“) – без да се изключва 

употребата на по-точни методологии, 

когато съществуват такива – която е 

интегрирана в съществуващата 

методология за управлението на 

изпълнението на програмите на Съюза, 

с цел количествено определяне на 

разходите, свързани с действията в 

областта на климата и биологичното 

разнообразие на равнището на 

програмите за действие, 

индивидуалните и специалните 

мерки, посочени в член 19, и вписани в 

оценките и годишния доклад. 

7. Годишната приблизителна 

оценка на общите разходи, свързани с 

целите, поставени от настоящия 

регламент, се извършва въз основа на 

приетите документи за индикативно 

програмиране. За финансирането, 

отпуснато съгласно настоящия 

регламент, се прилага система за 

годишно проследяване, основана на 

методологията на Организацията за 

икономическо сътрудничество и 

развитие („показатели от Рио“) — без да 

се изключва употребата на по-точни 

методологии, когато съществуват 

такива, — която е интегрирана в 

съществуващата методология за 

управлението на изпълнението на 

програмите на Съюза, с цел 

количествено определяне на разходите, 

свързани с действията в областта на 

климата, биологичното разнообразие и 

околната среда,  човешкото развитие 

и социалното включване, 

равенството между половете и 

Официалната помощ за развитие, на 

равнището на плановете за действие и 

мерките, посочени в член 19 и вписани 

в оценките и годишния доклад. 

Комисията предава на Европейския 

парламент оценката като част от 

годишния доклад. 

 

Изменение  291 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Комисията предоставя на 

разположение информацията относно 

сътрудничеството за развитие чрез 

признати международни стандарти. 

8. Комисията предоставя на 

разположение информацията относно 

сътрудничеството за развитие чрез 

признати международни стандарти, 

включително стандартите на 

Международната организация на 

труда, като използва рамката за общ 

стандарт, разработена от 

Международната инициатива за 

прозрачност на помощта. 

 

Изменение  292 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. С оглед осигуряването на 

ефективно оценяване на напредъка на 

настоящия регламент към постигането 

на неговите цели, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 34 за изменение на 

приложение VII, за да преразглежда или 

допълва показателите, когато това се 

счита за необходимо, и да допълва 

настоящия регламент с разпоредби 

относно създаването на рамка за 

мониторинг и оценка. 

9. С оглед осигуряването на 

ефективно оценяване на напредъка на 

настоящия регламент към постигането 

на неговите цели, на Комисията приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 34 за изменение на 

приложение VII, за да преразглежда или 

допълва показателите, когато това се 

счита за необходимо, включително в 

контекста на междинния преглед в 

съответствие с член 32, и да допълва 

настоящия регламент с разпоредби 

относно създаването на рамка за 

мониторинг и оценка, която може да 

включва допълнителни показатели за 

изпълнение, приложими за всяка от 

специфичните цели на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  293 

Предложение за регламент 

Член 32 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Оценка Междинен преглед и оценка 
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Изменение  294 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Междинна оценка на настоящия 

регламент се извършва, след като се 

събере достатъчно информация 

относно неговото прилагане, но не по-

късно от четири години след 

започването на прилагането на 

инструмента. 

Не по-късно от 30 юни 2024 г. 

Комисията представя междинен 

доклад за оценка на прилагането на 

настоящия регламент. Междинният 

доклад за оценка обхваща периода от 

1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г. 

и в него се разглежда приносът на 

Съюза за постигането на целите на 

настоящия регламент, като се 

използват показателите за измерване 

на постигнатите резултати, както и 

констатациите и заключенията 

относно въздействието на 

настоящия регламент, включително 

въздействието на Европейския фонд 

за устойчиво развитие плюс и 

Гаранцията за външна дейност. 

 

Изменение  295 

Предложение за регламент 

Член 32 - параграф 1 - алинея 1 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Европейският парламент може да 

предоставя информация за тази 

оценка. Комисията и ЕСВД 

организират консултация с ключови 

заинтересовани страни и 

бенефициенти, включително 

организации на гражданското 

общество. Комисията и ЕСВД 

обръщат особено внимание на 

гарантирането, че са представени 

най-силно маргинализираните лица. 
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Изменение  296 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато е уместно, оценките се изготвят 

въз основа на принципите на добрата 

практика на Комитета за подпомагане 

на развитието към Организацията за 

икономическо сътрудничество и 

развитие, като при това се цели да се 

провери дали са постигнати целите и да 

се формулират препоръки за 

подобряване на бъдещите действия. 

Комисията извършва оценка и на 

въздействието и ефективността на 

действията по области на 

интервенция, както и на 

ефективността на програмирането, 

като използва външни оценки. 

Комисията и ЕСВД вземат предвид 

предложенията и становищата на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно независимите външни 

оценки. Когато е приложимо, оценките 

се изготвят въз основа на принципите на 

добрата практика на Комитета за 

подпомагане на развитието към 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие, като при 

това се цели да се провери дали са 

постигнати целите и да се формулират 

препоръки за подобряване на бъдещите 

действия. В рамките на междинната 

оценка се прави оценка на начина, по 

който Съюзът е изпълнил целите, 

установени с настоящия регламент. 

 

Изменение  297 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В края на прилагането на регламента, 

но не по-късно от четири години след 

края на периода, посочен в член 1, 

Комисията извършва окончателна 

оценка на регламента. В тази оценка 

се разглежда приносът на Съюза за 

постигането на целите на 

настоящия регламент, като се 

вземат предвид показателите за 

измерване на резултатите, както и 

констатациите и заключенията 

В доклада за междинна оценка се 

разглеждат също така 

ефикасността, добавената 

стойност, функционирането на 

опростената и рационализирана 

структура на външното финансиране, 

вътрешната и външната 

съгласуваност, както и 

продължаващата значимост на 

целите на настоящия регламент, 

взаимното допълване и полезните 
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относно въздействието на 

настоящия регламент. 
взаимодействия между 

финансираните действия, приносът на 

мерките за последователна външна 

дейност на Съюза и степента, до 

която обществеността в държавите 

— получателки на помощ, са 

запознати с финансовата подкрепа 

от Съюза, когато е целесъобразно, и в 

доклада се включват констатациите от 

докладите, посочени в член 31, 

параграф 4. 

 

Изменение  298 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В окончателния доклад за оценка 

също така се разглеждат 

ефективността, добавената 

стойност, възможността за 

опростяване, вътрешната и 

външната съгласуваност, както и 

запазването на целесъобразността на 

целите на настоящия регламент. 

заличава се 

 

Изменение  299 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 2 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Окончателният доклад за оценка се 

изготвя с конкретната цел да бъде 

подобрено прилагането на 

финансирането от Съюза. Той съдържа 

информация относно решения за 

подновяване, изменение или спиране на 

видовете действия, изпълнявани в 

рамките на регламента. 

Междинният доклад за оценка се 

изготвя с конкретната цел да бъде 

подобрено прилагането на 

финансирането от Съюза. Той съдържа 

информация относно решения за 

подновяване, изменение или спиране на 

видовете действия, изпълнявани в 

рамките на регламента. 

 

Изменение  300 

Предложение за регламент 
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Член 32 – параграф 2 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Окончателният доклад за оценка 

следва да съдържа и консолидирана 

информация от съответните годишни 

доклади относно цялото финансиране, 

управлявано съгласно настоящия 

регламент, като се включват външните 

целеви приходи и вноските в 

доверителните фондове и се представя 

разбивка на разходите по държави 

бенефициери, използване на финансови 

инструменти, поети задължения и 

плащания 

Междинният доклад за оценка следва 

да съдържа и консолидирана 

информация от съответните годишни 

доклади относно цялото финансиране, 

управлявано съгласно настоящия 

регламент, като се включват външните 

целеви приходи и вноските в 

доверителните фондове и се представя 

разбивка на разходите по държави 

бенефициери, използване на финансови 

инструменти, поети задължения и 

плащания, както и по географска и 

тематична програма и действия за 

бързо реагиране, включително 

финансови средства, мобилизирани 

от „резерва за нововъзникващи 

предизвикателства и приоритети“. 

 

Изменение  301 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 2 – алинея 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията съобщава заключенията от 

оценките, както и своите забележки, на 

Европейския парламент, на Съвета и на 

държавите членки посредством 

съответния комитет, посочен в 

член 35. По искане на държавите 

членки в този комитет могат да се 

обсъждат конкретни оценки. 

Резултатите се вземат предвид при 

изготвянето на програмите и 

разпределението на ресурсите. 

Комисията съобщава заключенията от 

оценките, както и своите забележки, на 

Европейския парламент, на Съвета и на 

държавите членки. Резултатите се 

вземат предвид при изготвянето на 

програмите и разпределението на 

ресурсите. 

 

Изменение  302 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 2 – алинея 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Комисията приобщава в подходяща 

степен всички заинтересовани страни в 

процеса на оценяването на 

финансирането от Съюза, предоставено 

съгласно настоящия регламент, и може, 

когато е подходящо, да направи 

необходимото да предприеме съвместни 

оценки с държавите членки и с 

партньорите за развитие с активното 

участие на държавите партньори. 

Комисията приобщава всички 

заинтересовани страни и 

бенефициенти, включително 

организации на гражданското 

общество, в процеса на оценяването на 

финансирането от Съюза, предоставено 

съгласно настоящия регламент, и може, 

когато е подходящо, да направи 

необходимото да предприеме съвместни 

оценки с държавите членки и с 

партньорите за развитие с активното 

участие на държавите партньори. 

 

Изменение  303 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Комисията изпраща 

междинния доклад за оценка, посочен 

в параграф 2, на Европейския 

парламент и на Съвета. Ако е 

целесъобразно, докладът се 

придружава от законодателни 

предложения, в които се определят 

необходимите изменения на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  304 

Предложение за регламент 

Член 32 - параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. В края на периода на прилагане 

на настоящия регламент, но не по-

късно от три години след края на 

периода, определен в член 1, 

Комисията извършва окончателна 

оценка на регламента при същите 

условия, както при междинната 

оценка, посочени в параграф 2 от 

настоящия член. 
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Изменение  305 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В надлежно обосновани случаи и 

когато действието, което трябва да се 

изпълни, е с глобален, трансрегионален 

или регионален характер, Комисията 

може да реши, в рамките на 

съответните многогодишни 

индикативни програми или в рамките 

на съответните планове за действие 

или мерки, да включи в обхвата на 

действията и държави и територии, 

които не са обхванати от настоящия 

регламент съгласно член 4, за да се 

гарантира съгласуваността и 

ефективността на финансирането 

от Съюза или да се насърчи 

регионалното или трансрегионалното 

сътрудничество. 

1. В надлежно обосновани случаи и 

когато действието, което трябва да се 

приложи, е с глобален, 

трансрегионален или регионален 

характер, на Комисията се предоставя 

правомощието да приеме делегиран 

акт в съответствие с член 34, за да 

допълни настоящия регламент, като 

добави държави и територии към 

тези държави и територии, които са 

обхванати от настоящия регламент 

съгласно член 4, за целите на тези 

действия. 

 

Изменение  306 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията може да включи 

специално разпределение на 

финансовите средства с цел да 

подпомогне държавите партньори да 

укрепят сътрудничеството си със 

съседните най-отдалечени региони на 

Съюза и с отвъдморските страни и 

територии, обхванати от Решението 

на Съвета за ОСТ. За тази цел 

настоящият регламент може да 

допринася, по целесъобразност и въз 

основа на реципрочност и 

пропорционалност по отношение на 

равнището на финансиране съгласно 

Решението за ОСТ и/или Регламент 

за ETC, за дейности, изпълнявани от 

регион или държава партньор, или 

заличава се 
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друг субект съгласно настоящия 

регламент, от държава, територия 

или друг субект съгласно Решението 

за ОСТ или от най-отдалечен регион 

на Съюза в рамките на съвместни 

оперативни програми или за мерки 

или програми за междурегионално 

сътрудничество, установени и 

изпълнявани съгласно Регламента за 

ETC. 

 

Изменение  307 

Предложение за регламент 

Член 33 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 33 a 

 Сътрудничество между държавите 

партньори и регионите партньори със 

съседните най-отдалечени региони на 

Съюза и с отвъдморските страни и 

територии 

 1.  Комисията може да включи 

специално разпределение на 

финансовите средства с цел да 

подпомогне държавите партньори да 

укрепят сътрудничеството си със 

съседните най-отдалечени региони на 

Съюза и с отвъдморските страни и 

територии, обхванати от Решението 

на Съвета за ОСТ. За тази цел 

настоящият регламент може да 

допринася, по целесъобразност и въз 

основа на реципрочност и 

пропорционалност по отношение на 

равнището на финансиране съгласно 

Решението за ОСТ и/или Регламент 

за ETC, за дейности, прилагани от 

регион или държава партньор, или 

друг субект съгласно настоящия 

регламент, от държава, територия 

или друг субект съгласно Решението 

за ОСТ или от най-отдалечен регион 

на Съюза в рамките на съвместни 

оперативни програми или за мерки 

или програми за междурегионално 
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сътрудничество, установени и 

прилагани съгласно Регламента за 

ETC. 

 2.  Процентът на съфинансиране 

от Съюза не е по-висок от 90% от 

допустимите разходи по дадена 

програма или мярка. За техническа 

помощ процентът на съфинансиране 

е 100%. 

 

Изменение  308 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграф 6, член 26, параграф 3, член 

27, параграф 9 и член 31, параграф 9, се 

предоставя на Комисията за срока на 

действие на настоящия регламент. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграф 6, член 8, параграф 7а, член 8, 

параграф 8б, член 14, параграф 1, член 

15а, член 17, параграф 4, член 21, 

параграф 3а, член 26, параграф 4, член 

27, параграф 9, член 31, параграф 9 и 

член 33, параграф 1, се предоставя на 

Комисията за срока на действие на 

настоящия регламент. Комисията 

приема тези делегирани актове във 

възможно най-кратък срок. Обаче 

делегираните актове, посочени в член 

8, параграф 7а, член 8, параграф 8б, 

член 17, параграф 4 и член 31, 

параграф 9, се приемат до ...[6 месеца 

след влизането в сила на настоящия 

регламент]. 

 

Изменение  309 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 6, член 26, 

параграф 3, член 27, параграф 9 и член 

31, параграф 9, може да бъде оттеглено 

по всяко време от Европейския 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 6, член 8, 

параграф 7а, член 8, параграф 8б, член 

14, параграф 1, член 15а, член 17, 

параграф 4, член 21, параграф 3а, член 
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парламент или от Съвета. С решението 

за оттегляне се прекратява посоченото в 

него делегиране на правомощия. 

Оттеглянето поражда действие в деня 

след публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна дата, посочена в 

решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

26, параграф4, член 27, параграф 9, 

член 31, параграф 9 и член 33, параграф 

1, 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. Оттеглянето 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна дата, посочена в 

решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 

Изменение  310 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 4, параграф 6, член 26, параграф 3, 

член 27, параграф 9 и член 31, параграф 

9, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

не са представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на 

същия акт 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. 

Посоченият срок се удължава с два 

месеца по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 4, параграф 6, член 8, параграф 7а, 

член 8, параграф 8б, член 14, параграф 

1, член 15а, член 17, параграф 4, член 

21, параграф 3а, член 26, параграф 4, 

член 27, параграф 9, член 31, параграф 9 

и член 33, параграф 1, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на същия 

акт 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. Посоченият 

срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

 

Изменение  311 

Предложение за регламент 

Член 34 a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 34 a 

 Процедура по спешност 

 1.  Когато императивни причини 

за спешност го изискват, в случай на 

природни или предизвикани от човека 

бедствия или заплахи за 

демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на 

човека или основните свободи, на 

Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове и се прилага процедурата, 

предвидена в параграфи 2 и 3 от 

настоящия член.  

 2.  Делегирани актове, приети 

съгласно настоящия член, влизат в 

сила незабавно и се прилагат, докато 

не бъде представено възражение в 

съответствие с параграф 3.  В 

нотификацията относно делегирания 

акт до Европейския парламент и 

Съвета се посочват причините за 

използването на процедурата по 

спешност. 

 3.  Европейският парламент или 

Съветът могат да повдигнат 

възражения срещу делегиран акт в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 34, параграф 6. В 

такъв случай Комисията отменя 

акта незабавно след нотифицирането 

на решението на Европейския 

парламент или на Съвета, с което се 

представят възражения. 

 

Изменение  312 

Предложение за регламент 

Член 34 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 34б 

 Демократична отчетност 
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 1.  За да насърчава диалога между 

институциите на Съюза, по-

специално Европейския парламент, 

Комисията и ЕСВД, и за да гарантира 

по-голяма прозрачност и отчетност, 

както и ускореното приемане на 

актове и мерки от Комисията, 

Европейският парламент може да 

кани Комисията и ЕСВД да се явяват 

пред него, за да обсъждат 

стратегическите насоки и указания 

за програмирането съгласно 

настоящия регламент. Този диалог 

засилва също така цялостната 

съгласуваност на всички 

инструменти за външно финансиране 

в съответствие с член 5. Този диалог 

може да се провежда преди 

приемането на делегираните актови 

и на проекта за годишен бюджет от 

Комисията. Този диалог може да се 

провежда и в специални случаи с оглед 

на значими политически събития по 

искане на Европейския парламент или 

на Европейската комисия или на 

ЕСВД. 

 2.  Комисията и ЕСВД 

представят на Европейския 

парламент всички относими 

документи по този въпрос най-малко 

един месец преди диалога. За диалога, 

свързан с годишния бюджет, 

Комисията и ЕСВД предоставят 

консолидирана информация за всички 

планове за действие и мерки, приети 

или планирани в съответствие с член 

21, информация относно 

сътрудничеството по държави, 

региони и тематични области и 

използването на действия за бързо 

реагиране, резерва за нововъзникващи 

предизвикателства и приоритети и 

Гаранцията за външна дейност. 

 3.  Комисията и ЕСВД вземат 

предвид изключително внимателно 

позицията, изразена от Европейския 

парламент. В случай че Комисията 

или ЕСВД не вземат предвид 

позициите на Европейския 
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парламент, те предоставят 

надлежна обосновка. 

 4.  Комисията и ЕСВД, по-

специално чрез ръководната група 

съгласно член 38, отговарят за 

информирането на Европейския 

парламент относно актуалното 

положение на прилагането на 

настоящия регламент, а именно 

относно текущите мерки, действия и 

резултати. 

 

Изменение  313 

Предложение за регламент 

Член 35 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 35 заличава се 

Комитет  

1. Комисията се подпомага от 

Комитета по съседство, развитие и 

международно сътрудничество. Този 

комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

 

2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

 

3. Когато становището на 

комитета трябва да бъде получено 

чрез писмена процедура, тази 

процедура се прекратява без 

резултат, когато в рамките на 

определения срок за предаване на 

становището председателят на 

комитета вземе такова решение или 

обикновено мнозинство от членовете 

на комитета поиска това. 

 

4. При позоваване на този 

параграф се прилага член 8 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка 

с член 5 от него. 

 

5. Приетото решение остава в 

сила за срока на приетия или изменен 

документ, програма за действие или 
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мярка. 

6. Представител на 

Европейската инвестиционна банка 

участва в работата на комитета по 

въпросите, отнасящи се до 

Европейската инвестиционна банка. 

 

 

Изменение  314 

Предложение за регламент 

Член 36 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Информация, комуникация и 

публичност 

Прозрачност, комуникация и публично 

оповестяване на информация 

 

Изменение  315 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Получателите на финансиране от 

Съюза посочват неговия произход и 

гарантират видимостта на 

финансирането от Съюза, по-специално 

когато популяризират действията и 

резултатите от тях, като предоставят 

последователна, ефективна и 

пропорционална целева информация на 

различни видове публика, включително 

медиите и обществеността. 

1. Получателите на финансиране от 

Съюза посочват неговия произход и 

гарантират видимостта на 

финансирането от Съюза, по-специално 

когато популяризират действията и 

резултатите от тях, като предоставят 

последователна, ефективна и 

пропорционална целева информация на 

различни видове публика, включително 

медиите и обществеността. Комисията 

отговаря за наблюдението на 

спазването на тези изисквания от 

страна на получателите. 

 

Изменение  316 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията осъществява 

информационни и комуникационни 

2. Комисията провежда 

информационни и комуникационни 
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дейности по отношение на настоящия 

регламент и неговите действия и 

резултати. Финансовите ресурси, 

отпуснати за настоящия регламент, 

допринасят също така за 

институционалната комуникация на 

политическите приоритети на Съюза, 

доколкото тези приоритети са пряко 

свързани с целите, посочени в член 3. 

дейности по отношение на настоящия 

регламент и неговите действия и 

резултати. Финансовите ресурси, 

отпуснати за настоящия регламент, 

допринасят също така за 

институционалната комуникация на 

политическите приоритети на Съюза, 

доколкото тези приоритети са пряко 

свързани с целите, посочени в член 3. 

 

Изменение  317 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Комисията предприема мерки 

за засилване на стратегическата 

комуникация и публичната 

дипломация за разпространението на 

ценностите на Съюза и на 

добавената стойност на Съюза. 

 

Изменение  318 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Комисията създава единен 

изцяло публичен централен 

електронен регистър на всички 

действия, финансирани по линия на 

настоящия регламент, включващ 

критериите, използвани за 

установяване на потребностите на 

партньорите в процеса на 

разпределение на ресурсите, и 

гарантира редовното му 

актуализиране, с изключение на 

действията, за които се счита, че 

създават проблеми с безопасността 

или местната политическа 

чувствителност съгласно член 37. 
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Изменение  319 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 2 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Регистърът включва също 

така информация относно всички 

операции по финансиране и 

инвестиране, включително на 

равнище отделно лице или проект, 

както и основните елементи на 

всички споразумения за гаранция по 

линия на ЕФУР+, включително 

информация за правния статут на 

допустимите контрагенти, 

очакваните ползи за развитието и 

процедурите за подаване и 

разглеждане на жалби, като се взема 

предвид защитата на поверителната 

информация и на търговската 

информация с чувствителен 

характер. 

 

Изменение  320 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 2 г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2г. В съответствие със своята 

политика за прозрачност и с 

правилата на Съюза относно 

защитата на данните и достъпа до 

документи и информация, 

допустимите контрагенти по линия 

на ЕФУР+ по собствена инициатива и 

редовно оповестяват публично на 

своите уебсайтове информация за 

всички обхванати от Гаранцията за 

външна дейност операции по 

финансиране и инвестиране, 

отнасящи се по-специално до начина, 

по който тези операции допринасят 

за изпълнението на целите и 

изискванията на настоящия 

регламент. Тази информация се 
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групира по проекти. Тази информация 

винаги е съобразена със защитата на 

поверителната информация и на 

търговската информация с 

чувствителен характер. 

Допустимите контрагенти също 

така оповестяват публично 

подкрепата от Съюза в цялата 

публикувана от тях информация 

относно операциите по финансиране 

и инвестиране, обхванати от 

Гаранцията за външна дейност, в 

съответствие с настоящия 

регламент. 

 

Изменение  321 

Предложение за регламент 

Член 38 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 38 заличава се 

Клауза за Европейската служба за 

външна дейност (ЕСВД) 

 

Настоящият регламент се прилага в 

съответствие с Решение 2010/427/ЕС. 

 

 

Изменение  322 

Предложение за регламент 

Член 38 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 38a 

 Управление 

 Хоризонтална ръководна група, 

съставена от всички съответни 

служби на Комисията и на ЕСВД и 

председателствана от ЗП/ВП или от 

представител на тази служба, 

отговаря за ръководството, 

координацията и управлението на 

този инструмент по време на целия 

управленски цикъл, за да се гарантира 
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последователност, ефикасност, 

прозрачност и отчетност на цялото 

външно финансиране от Съюза. 

ЗП/ВП осигурява цялостната 

политическа координация на 

външната дейност на Съюза. За 

всички действия, включително 

действията за бързо реагиране и 

извънредните мерки за помощ, както 

и през целия цикъл на програмиране, 

планиране и прилагане на 

инструмента, върховният 

представител и ЕСВД работят 

съвместно със съответните членове и 

служби на Комисията, определени въз 

основа на естеството и целите на 

планираните действия, като се 

надгражда върху техния опит. 

Всички предложения за решения 

биват изготвяни при следване на 

процедурите на Комисията и биват 

представяни на Комисията за 

приемане.  

 Европейският парламент следва 

участва изцяло в етапите на 

изготвяне, програмиране, наблюдение 

и оценяване на инструментите, за да 

се гарантира политически и 

демократичен контрол и отчетност 

на финансирането на Съюза в 

сферата на външните действия. 

 

Изменение  323 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Прилага се от 1 януари 2021 г. Прилага се от 1 януари 2021 г. до 31 

декември 2027 г. 

 

Изменение  324 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 17 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Подкрепата от Съюза в тази област 

може също да се използва с цел 

предоставянето на възможност на 

Руската федерация да участва в 

програми за трансгранично 

сътрудничество и в други съответни 

многонационални програми. 

Подкрепата от Съюза в тази област 

може също да се използва с цел 

предоставянето на възможност на 

Руската федерация да участва в 

програми за трансгранично 

сътрудничество и в други съответни 

многонационални програми, 

включително за сътрудничество в 

областта на образованието, по-

специално що се отнася до обмена на 

студенти. 

 

Изменение  325 

Предложение за регламент 

Приложение II - част А - точка 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Укрепване на демокрацията и 

демократичните процеси, 

управлението и надзора, включително 

прозрачни и надеждни изборни процеси; 

a) Укрепване на демокрацията и 

приобщаващите демократични 
процеси, управлението и надзора, 

включително независима съдебна 

система, върховенство на закона и 

прозрачни, мирни и надеждни изборни 

процеси; 

 

Изменение  326 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Укрепване на защитата на 

правата на човека и основните свободи; 

б) Укрепване на насърчаването и 

защитата на правата на човека, както е 

провъзгласено във Всеобщата 

декларация за правата на човека, и 

прилагане на практика на свързани с 

тази сфера международни 

инструменти за подкрепа и защита 

на радетелите за правата на човека, 

оказване на принос за изпълнението 

на световни и регионални пактове и 

рамки, увеличаване на капацитета на 
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гражданското общество за тяхното 

изпълнение и мониторинг и 

поставяне на основите за създаване 

на правна рамка за зашита на 

разселени поради изменението на 

климата лица; 

 

Изменение  327 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Насърчаване на борбата срещу 

дискриминацията във всичките ѝ 

форми, и принципа на равенство, по-

специално равенството между половете 

и правата на лицата, които принадлежат 

към малцинства; 

в) Насърчаване на борбата срещу 

дискриминацията във всичките ѝ 

форми, и принципа на равенство, по-

специално равенството между половете, 

правата и овластяването на жените 

и момичетата, както и правата на 

децата, младите хора, лицата с 

увреждания, лицата, които 

принадлежат към малцинства, ЛГБТИ 

лицата и коренното население; 

 

Изменение  328 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Подкрепа за процъфтяващо 

гражданско общество и неговата роля в 

процесите на реформи и 

демократичните промени и насърчаване 

на среда, благоприятна за участието на 

гражданското общество и гражданите 

във вземането на политически 

решения; 

г) Подкрепа за процъфтяващо 

гражданско общество и засилване на 

неговата роля в политическия преход, 

процесите на реформи и 

демократичните промени и насърчаване 

на среда, благоприятна за участието на 

гражданското общество и на 

гражданите в политическия живот и в 

упражняването на контрол върху 
вземането на решения; 

 

Изменение  329 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 1 – буква е 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) Изграждане на устойчивостта на 

държавите, обществата, общностите и 

лицата на политически, икономически, 

екологичен, хранителен, демографски 

и обществен натиск и сътресения; 

е) Изграждане на устойчивостта на 

държавите, обществата, общностите и 

лицата, за да се подготвят да 

устояват, да се адаптират и да се 

възстановяват бързо след екологични 

и икономически сътресения, природни 

и предизвикани от човека бедствия, 

както и след конфликти и кризи, 

свързани със здравето и 

продоволствената сигурност; 

 

Изменение  330 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) Укрепване на развитието на 

демократични обществени институции 

на международно, национално и 

поднационално равнище, включително 

независима, ефективна и отговорна 

съдебна система, насърчаване на 

принципите на правовата държава и 

достъп до правосъдие за всички; 

ж) Укрепване на развитието на 

демократични обществени институции 

на международно, национално и 

поднационално равнище, включително 

независима, ефективна и отговорна 

съдебна система, насърчаване на 

принципите на правовата държава, на 

международното правосъдие, на 

отчетността и на достъпа до 

правосъдие за всички; 

 

Изменение  331 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 1 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) Подкрепа за процесите на 

реформа в публичната администрация, 

включително чрез използване на 

подходи за електронно управление, 

насочени към гражданите, укрепване на 

правните рамки и институционалната 

структура, националните статистически 

системи, капацитета, доброто 

управление на публичните финанси и 

з) Подкрепа за процесите на 

реформа в публичната администрация, 

включително чрез използване на 

подходи за електронно управление, 

насочени към гражданите, укрепване на 

правните рамки и институционалната 

структура, националните статистически 

системи, капацитета, доброто 

управление на публичните финанси и 
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приноса за борбата с корупцията; приноса за борбата с корупцията, 

избягването на данъчно облагане, 

укриването на данъци и агресивното 

данъчно планиране; 

 

Изменение  332 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 1 – буква й 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) Повишаване на прозрачността и 

отчетността на публичните институции, 

подобряване на управлението на 

публичните финанси и обществените 

поръчки, развитие на електронно 

управление и подобряване на 

предоставянето на услуги; 

й) Повишаване на прозрачността и 

отчетността на публичните институции, 

подобряване на обществените 

поръчки, включително насърчаване на 

разработването на критерии за 

устойчивост (екологични, социални и 

икономически) и на цели, управление 

на публичните финанси, развитие на 

електронното управление и 

подобряване на предоставянето на 

услуги; 

 

Изменение  333 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 1 – буква к а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ка) Насърчаване на 

парламентарната демокрация. 

 

Изменение  334 

Предложение за регламент 

Приложение II - част А - точка 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Изкореняването на бедността във 

всички нейни измерения, борбата с 

дискриминацията и неравенствата и 

стремежът никой да не бъде изоставен; 

a) Изкореняването на бедността във 

всички нейни измерения, борбата с 

дискриминацията и неравенствата, 

стремежът никой да не бъде изоставен; 

и първо да се достига до най-

далечните точки, като се дава 
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приоритет на инвестициите в 

обществените услуги в областта на 

здравеопазването, храненето, 

образованието и социалната закрила; 

 

Изменение  335 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Повишаване на усилията за 

приемането на политики и подходящи 

инвестиции за насърчаване на правата 

на младите хора, за улесняване на 

тяхното участие в социалния, 

гражданския и икономическия живот и 

за гарантиране на цялостния им принос 

към приобщаващия растеж и 

устойчивото развитие; 

б) Повишаване на усилията за 

приемането на политики и подходящи 

инвестиции за насърчаване, защита и 

реализиране на правата на жените, на 

младите хора, на децата и на лицата с 

увреждания, за улесняване на тяхното 

активно и пълноценно участие в 

социалния, гражданския и 

икономическия живот и за гарантиране 

на цялостния им принос към 

приобщаващия растеж и устойчивото 

развитие; 

 

Изменение  336 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Насърчаване на защитата и 

упражняването на правата на жените и 

момичетата, включително 

икономическите, трудовите и 

социалните права, и сексуалното и 

репродуктивното здраве и права, както и 

предотвратяване на сексуалното и 

основаното на пола насилие във 

всичките му форми; 

в) Насърчаване на защитата и 

упражняването на правата и 

овластяването на жените и 

момичетата, включително 

икономическите, трудовите и 

социалните права, правата на 

земевладение и сексуалното и 

репродуктивното здраве и права, както и 

предотвратяване и защита от 

сексуалното и основаното на пола 

насилие във всичките му форми; това 

включва насърчаване на достъпа за 

всички до подробна информация, 

свързана със сексуалното и 

репродуктивното здраве, и 

широкообхватно сексуално 
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образование; насърчаване на 

сътрудничеството в областта на 

научните изследвания и иновациите 

за нови и усъвършенствани 

инструменти за сексуално и 

репродуктивно здравеопазване, 

включително семейно планиране, 

особено в условия на ниски ресурси; 

 

Изменение  337 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Обръщане на специално 

внимание на хората в неравностойно 

положение, уязвимите и 

маргинализираните групи, наред с 

другото, децата, възрастните хора, 

хората с увреждания, лесбийките, 

гейовете, бисексуалните, трансполовите 

и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) и 

коренното население. Това включва 

насърчаване на прехода от 

институционални към предоставяни от 

общността грижи за децата; 

г) Обръщане на специално 

внимание на хората в неравностойно 

положение, уязвимите и 

маргинализираните групи, inter alia 

децата, възрастните хора, хората с 

увреждания, лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, трансполовите и 

интерсексуалните лица (ЛГБТИ) и 

коренното население. Това включва 

насърчаване на прехода от 

институционални към предоставяни от 

общността грижи за децата със и без 

увреждания; 

 

Изменение  338 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) Насърчаване на интегриран 

подход към подкрепата на общностите, 

особено най-бедните, за подобряване на 

достъпа до основни нужди и услуги; 

д) Насърчаване на интегриран 

подход към подкрепата на общностите, 

особено най-бедните и тези, до които 

достъпът е най-труден, чрез 
подобряване на всеобщия достъп до 

основни нужди и услуги, по-специално 

здравеопазване, включително услуги, 

информация и материали  за 

сексуално и репродуктивно здраве, 

образование, хранене и социална 

закрила; 
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Изменение  339 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) Подкрепа за осигуряването на 

безопасна, изпълнена с грижа среда за 

децата като важен елемент от 

отглеждането на здраво младо 

поколение, способно да достигне 

пълния си потенциал; 

е) Осигуряване на децата, особено 

на най-маргинализираните, на най-

добър старт в живота чрез 

инвестиране в ранно детско развитие 

и гарантиране, че децата, живеещи в 

бедност или неравенство, имат 

достъп до основни услуги като 

здравеопазване, хранене, образование и 

социална защита; Подкрепа за 

осигуряването на безопасна, изпълнена 

с грижа среда за децата като важен 

елемент от отглеждането на здраво 

младо поколение, способно да достигне 

пълния си потенциал, като се обръща 

специално внимание на 

потребностите на момичетата; 

 

Изменение  340 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) Подкрепа за всеобщия достъп до 

достатъчни, финансово достъпни, 

безопасни и питателни храни, по-

специално за хората в най-уязвимо 

положение, както и укрепване на 

сигурността в областта на 

продоволствието и изхранването, 

особено в държави, изправени пред 

продължителни или повтарящи се 

кризи; 

ж) Подкрепа за всеобщия достъп до 

достатъчни, финансово достъпни, 

безопасни и питателни храни, по-

специално за хората в най-уязвимо 

положение, inter alia деца на възраст 

под пет години, юноши, както 

момичета, така и момчета, и жени, 

особено по време на бременност и 

период на кърмене, както и укрепване 

на сигурността в областта на 

продоволствието и изхранването, 

особено в държави, изправени пред 

продължителни или повтарящи се 

кризи; засилване на многосекторните, 

отчитащи аспекта на изхранването 

подходи към селското стопанство 
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Изменение  341 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) Подкрепа за всеобщ достъп до 

безопасна и достатъчно питейна вода, 

канализация и хигиена, както и 

устойчиво и интегрирано управление на 

водите; 

з) Подкрепа за всеобщ достъп до 

безопасна и достатъчно питейна вода, 

канализация и хигиена, както и 

устойчиво и интегрирано управление на 

водите като ключови фактори за 

здравето, образованието, храненето, 

устойчивостта на изменението на 

климата и равенството между 

половете; 

 

Изменение  342 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) Постигане на всеобщо здравно 

осигуряване с равноправен достъп до 

качествено и евтино здравно 

обслужване, включително и чрез 

подкрепа за изграждането на силни, 

качествени и устойчиви здравни 

системи и подобряване на капацитета за 

ранно предупреждение, намаляване на 

риска, управление и възстановяване; 

и) Постигане на всеобщо здравно 

осигуряване с равноправен достъп до 

качествено и финансово достъпно 

здравно обслужване, включително 

услуги за сексуално и репродуктивно 

здраве, и чрез подкрепа за изграждането 

на приобщаващи, силни, качествени и 

устойчиви здравни системи, които са 

достъпни за всички, и подобряване на 

капацитета за ранно предупреждение, 

намаляване на риска, управление и 

възстановяване; допълване на 

действията чрез рамковата програма 

на Съюза за научни изследвания и 

иновации с цел борба с глобалните 

заплахи за здравето, разработване на 

безопасни, ефикасни и финансово 

достъпни ваксини и лечение на 

болестите, свързани с бедността, и 

на неизследваните заболявания, както 

и с цел подобряване на ответните 

реакции на предизвикателствата 

пред здравеопазването, включващи 
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заразните болести, антимикробната 

резистентност и нововъзникващите 

болести и епидемии; 

 

Изменение  343 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква й а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 йa) Повишаване на устойчивостта 

на хората и общностите, 

включително чрез повече инвестиции 

във водени от общностите проекти 

за намаляването на риска от 

бедствия и за готовността при 

бедствия; 

 

Изменение  344 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква й б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 йб) Подкрепа на националните, 

регионалните и местните органи и 

администрации за създаване на 

необходимата инфраструктура, inter 

alia физически, технологични и 

човешки ресурси, като се използват 

най-новите технологични и 

административни разработки, за да 

се дава възможност всички 

граждански регистрации (от 

раждането до смъртта) да бъдат 

точно регистрирани и официално 

признати дубликати на документи да 

бъдат публикувани, когато е 

необходимо, за да се гарантира, че 

всички граждани съществуват 

официално и имат достъп до своите 

основни права; 

 

Изменение  345 
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Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква к 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) Насърчаване на приобщаващото 

устойчиво градско развитие за справяне 

с неравенството в градовете, като се 

акцентира върху най-нуждаещите се; 

к) Насърчаване на приобщаващото 

устойчиво градско развитие за справяне 

с неравенството в градовете, като се 

акцентира върху най-нуждаещите се и 

се възприеме съобразен с равенството 

на половете подход; 

 

Изменение  346 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква л 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

л) Подкрепа на местните органи 

за подобряване на градско равнище на 

предоставянето на основни услуги и 

справедлив достъп до продоволствена 

сигурност, достъпно, достойно и на 

приемливи цени жилищно 

настаняване и качество на живот, 

по-специално за живеещите в 

неформални селища и бедни 

квартали; 

заличава се 

 

Изменение  347 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква м 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

м) Насърчаване на приобщаващо и 

висококачествено формално и 

неформално образование в условията на 

равнопоставеност за всички, на всички 

равнища и включващо техническо и 

професионално обучение, включително 

в извънредни и кризисни ситуации, и 

чрез използване на цифрови технологии 

за подобряване на преподаването и 

ученето; 

м) Насърчаване на постигането на 

договорените на международно 

равнище цели в образованието, със 

специален акцент върху системите за 

безплатно публично образование, чрез 

приобщаващо и висококачествено 

формално и неформално образование и 

чрез насърчаване на възможности за 

учене през целия живот в условията на 

равнопоставеност за всички, на всички 

равнища и включително развитието 
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през ранното детство, техническо и 

професионално обучение, включително 

в извънредни и кризисни ситуации, и 

чрез използване на цифрови технологии 

за подобряване на преподаването и 

ученето; 

 

Изменение  348 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква м а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ма) Подкрепа на образователни 

коридори, за да се гарантира 

възможността студентите от 

държави, засегнати от военен 

конфликт, да учат в университети в 

Съюза; 

 

Изменение  349 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква н 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) Подкрепа на действията за 

изграждане на капацитет, мобилност 

с учебна цел към, от или между 

държавите партньори, както и на 

сътрудничеството и диалога относно 

политиката с институциите, 

организациите, местните изпълнителни 

органи и институции от тези държави; 

н) Подкрепа на действията за 

мобилност с учебна цел към, 

изграждане на капацитет и културно 

сътрудничество от или между 

държавите партньори, както и на 

сътрудничеството и диалога относно 

политиката с институциите, 

организациите, местните изпълнителни 

органи и институции от тези държави; 

 

Изменение  350 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква н а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 нa) Насърчаване на изграждането 

на капацитет и сътрудничеството в 
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областта на науката, технологиите 

и научните изследвания, по-специално 

справяне със свързаните с бедността 

обществени предизвикателства, 

които засягат несъразмерно 

държавите партньори, и 

пренебрегвани области на научните 

изследвания и иновациите с 

ограничени инвестиции от частния 

сектор и свободно достъпни данни и 

насърчаване на социалните иновации; 

 

Изменение  351 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква о 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) Насърчаване на 

сътрудничеството в областта на науката, 

технологиите и научните изследвания, 

свободно достъпните данни и 

иновациите; 

о) Насърчаване на изграждането 

на капацитет и сътрудничеството в 

областта на науката, технологиите и 

научните изследвания, свободно 

достъпните данни, големите масиви от 

данни, изкуствения интелект и 

иновациите, в координация с 

рамковата програма на Съюза за 

научни изследвания и иновации, за да 

се води борба с явлението „изтичане 

на мозъци“; 

 

Изменение  352 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква р 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

р) Насърчаване на междукултурния 

диалог и културното многообразие във 

всичките му форми, запазване и 

насърчаване на културното наследство и 

отключване на потенциала на 

творческите сектори за устойчиво 

социално и икономическо развитие; 

р) Насърчаване на междукултурния 

диалог и културното многообразие във 

всичките му форми, запазване и 

насърчаване на културното наследство и 

отключване на потенциала на 

културните и творческите сектори за 

устойчиво социално и икономическо 

развитие; 
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Изменение  353 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 2 – буква р а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ра) Подкрепа за действия за 

насърчаване на сътрудничеството в 

областта на спорта, за да се 

допринася за овластяването на 

жените, младите хора, отделните 

лица и общностите, както и за 

целите на Програмата до 2030 г., 

свързани със здравето, образованието 

и социалното включване; 

 

Изменение  354 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Миграция и мобилност 3. Миграция, мобилност и 

принудително разселване 

 

Изменение  355 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 3 – буква -а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) Подкрепа за ефективните и 

основани на правата на човека 

миграционни политики на всички 

равнища, включително програмите за 

закрила, с цел улесняване на 

безопасната, организирана и уредена 

миграция; 

 

Изменение  356 

Предложение за регламент 

Приложение II - част А - точка 3 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Засилване на партньорствата в 

областта на миграцията и мобилността 

въз основа на интегриран и балансиран 

подход, обхващащ всички аспекти на 

миграцията, включително помощ при 

изпълнението на двустранни или 

регионални споразумения и 

договорености на Съюза, 

включително на партньорства за 

мобилност; 

a) Допринасяне за укрепването на 

двустранните, регионалните, 

включително партньорствата Юг – 

Юг, и международните партньорства 
в областта на миграцията и мобилността 

въз основа на интегриран и балансиран 

подход, обхващащ всички аспекти на 

миграцията, и в съответствие с 

международното право, правото на 

Съюза и задълженията в областта на 

правата на човека; 

 

Изменение  357 

Предложение за регламент 

Приложение II - част А - точка 3 – буква а а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) Предоставяне на помощ при 

изпълнението на двустранните или 

регионалните споразумения и 

договорености на Съюза с трети 

държави, включително 

партньорствата за мобилност, и 

създаването на безопасни и законни 

маршрути, включително чрез 

разработване на споразумения за 

улесняване на визовия режим и за 

презаселване, въз основа на взаимна 

отчетност и пълно спазване на 

хуманитарните задължения и 

задълженията в областта на 

правата на човека; 

 

Изменение  358 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Подкрепа за устойчивата 

реинтеграция на завръщащите се 

мигранти; 

б) Подкрепа за устойчивата и 

успешна социално-икономическа 

реинтеграция на завръщащите се 
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мигранти; 

 

Изменение  359 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Справяне с незаконната 

миграция, трафика на хора, 

контрабандата на мигранти, 

засилване на сътрудничеството в 

интегрираното управление на 

границите; 

г) Намаляване на уязвимите 

места, що се отнася до миграцията, 

включително чрез справяне с 

неуредената миграция, и засилване на 

транснационалния отговор на 

трафика на хора и незаконното 

превеждане на мигранти през граница, 

в съответствие с международното 

право и правото на Съюза ; 

 

Изменение  360 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 3 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) Укрепване на научния, 

техническия, човешкия и 

институционалния капацитет за 

управлението на миграцията; 

д) Укрепване на научния, 

техническия, човешкия и 

институционалния капацитет за 

управлението на миграцията, 

включително събирането и 

използването на точни и 

дезагрегирани по показатели данни, 

като основа за политики, основани на 

доказателства, за да бъде улеснявана 

безопасната, уредена и отговорна 

миграция. 

 

Изменение  361 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) Подкрепа за ефективните и 

основани върху правата на човека 

заличава се 
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миграционни политики, включително 

програмите за закрила; 

 

Изменение  362 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) Насърчаване на условия за 

улесняване на законната миграция и 

добре управляваната мобилност и 

контактите между хората и за 

максимално увеличаване на 

въздействието на миграцията върху 

развитието; 

ж) Насърчаване на условия за 

улесняване на уредената миграция и 

добре управляваната мобилност и 

контактите между хората, включително 

чрез предоставяне на точна и 

навременна информация на всички 

етапи на миграцията; 

 

Изменение  363 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 – буква ж а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) Максимално увеличаване на 

въздействието на миграцията върху 

развитието и подобряване на общото 

разбиране на връзката между 

миграцията и развитието; 

 

Изменение  364 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) Осигуряване на защита на 

мигрантите и принудително разселените 

лица; 

з) Осигуряване на защита на 

мигрантите и принудително разселените 

лица, като се обръща особено 

внимание на уязвимите групи и се 

прилага подход, основан на права, и се 

гарантира признаването и 

определянето на статута на лицата, 

които се нуждаят от международна 

закрила, в смесени миграционни 
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потоци; 

 

Изменение  365 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 – буква и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) Подкрепа за основани на 

развитието решения за принудително 

разселените лица и техните приемащи 

общности; 

и) Подкрепа за основани на 

развитието решения за принудително 

разселените лица и техните приемащи 

общности, включително чрез достъп 

до образование и достойни работни 

места, с цел насърчаване на 

достойнството, устойчивостта и 

самостоятелността на разселените 

лица, както и на тяхното включване 

в икономическия и социалния живот 

на приемащите държави; 

 

Изменение  366 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 – буква й 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) Подкрепа за участието на 

диаспорите в държавите на произход; 

й) Подкрепа за участието на 

диаспорите в държавите на произход, за 

да се оказва цялостен принос за 

устойчивото развитие; 

 

Изменение  367 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 – буква к а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ка) Допринасяне за овластяването 

на мигрантите и обществата с цел 

реализиране на тяхното пълно 

приобщаване, както и на социалното 

сближаване. 
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Изменение  368 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 3 - алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Сътрудничеството в тази област ще 

се управлява в съответствие с [фонд 

„Убежище и миграция“] при пълно 

спазване на принципа за 

съгласуваност на политиките за 

развитие. 

 

Изменение  369 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Допринасяне за усилията на 

партньорите да изпълнят своите 

ангажименти във връзка с изменението 

на климата в съответствие с Парижкото 

споразумение относно изменението на 

климата, включително реализирането на 

национално определения принос (НОП) 

и плановете с действия за смекчаване и 

адаптиране, включително полезните 

взаимодействия между адаптирането и 

смекчаването; 

б) Подкрепа за приспособяването 

към изменението на климата, със 

специален акцент върху особено 

уязвимите държави и населението, 

което не разполага с ресурси за 

предприемане на необходимите 

мерки. Допринасяне за усилията на 

партньорите да изпълнят своите 

ангажименти във връзка с изменението 

на климата в съответствие с Парижкото 

споразумение относно изменението на 

климата, включително реализирането на 

национално определения принос (НОП) 

и плановете с действия за смекчаване и 

адаптиране, включително полезните 

взаимодействия между адаптирането и 

смекчаването, както и да изпълнят 

своите ангажименти във връзка с 

други многостранни споразумения за 

околната среда, например 

Конвенцията за биологичното 

разнообразие и Конвенцията на 

Организацията на обединените нации 

за борба с опустиняването; 
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Изменение  370 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Укрепване на устойчивото 

енергийно сътрудничество. Насърчаване 

и засилване на сътрудничеството в 

областта на енергийната ефективност и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия; 

г) Насърчаване на достъпа до 

устойчива енергия в развиващите се 

държави с оглед на спазването на 

поетия от Съюза през 2012 г. 

ангажимент за предоставяне на 

такъв достъп на още 500 милиона 

души до 2030 г., като се отдава 

приоритет на решения като 

дребномащабните и независимите 

технологии и мини-мрежите с висока 

екологична стойност и стойност за 

развитието. Укрепване на устойчивото 

енергийно сътрудничество. Насърчаване 

и засилване на сътрудничеството в 

областта на енергийната ефективност и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия; насърчаване на 

достъпа до надеждни, сигурни, 

финансово достъпни, чисти и 

устойчиви енергийни услуги, по-

специално местни и 

децентрализирани решения, които 

гарантират достъп до енергия за 

хора, живеещи в бедност и в 

отдалечени региони; 

 

Изменение  371 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 - буква г а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) Изграждане на капацитет за 

последователно интегриране на 

целите, свързани с екологичната 

устойчивост и изменението на 

климата, и на стремежа към 

екологосъобразен растеж, в 

националните и местните 

стратегии за развитие, включително 

поддържане на критерии за 
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устойчивост при обществените 

поръчки; 

 

Изменение  372 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част А – точка 4 – буква г б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) Насърчаване на 

корпоративната социална 

отговорност, надлежната проверка 

във веригите за доставка и 

последователното прилагане на  

„подхода на предпазливост“ и на 

принципа „замърсителят плаща“; 

 

Изменение  373 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част А – точка 4 – буква г в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гв) Насърчаване на устойчивите 

от гледна точка на околната среда 

селскостопански практики, 

включително агроекологията, които 

са доказали приноса си за защитата 

на екосистемите и биологичното 

разнообразие и за засилването на 

екологичната и социалната 

устойчивост спрямо изменението на 

климата в дългосрочен план; 

 

Изменение  374 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) Засилване на участието на 

местните общности в реакциите спрямо 

изменението на климата (отговора на 

климатичните промени), опазването на 

е) Засилване на участието на 

местните общности и коренното 

население в реакциите спрямо 

изменението на климата (отговора на 
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екосистемите и управлението на 

природните ресурси; Насърчаване на 

устойчивото градско развитие и 

устойчивост в градските райони; 

климатичните промени), борбата със 

загубата на биологично разнообразие 

и престъпленията срещу дивата 

флора и фауна, опазването на 

екосистемите и управлението на 

природните ресурси, включително чрез 

подобряване на владението на земя и 

на управлението на водните ресурси. 
Насърчаване на устойчивото градско 

развитие и устойчивост в градските 

райони; 

 

Изменение  375 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква е a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ea) Окончателно спиране на 

търговията с минерали с конфликтен 

произход, както и на 

издевателствата над миньорите, и 

подпомагане на развитието на 

местните общности в съответствие 

с Регламент 2017/821 относно 

задълженията за надлежна проверка 

на веригата за доставки и 

съпътстващите мерки, както и 

разработване на такъв подход към 

минералите, които все още не са част 

от приложното поле; 

 

Изменение  376 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква е б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) Насърчаване на образованието 

за устойчиво развитие (ESD) с цел 

даване на власт и възможност на 

хората да трансформират 

обществото и да изграждат 

устойчиво бъдеще; 
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Изменение  377 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) Насърчаване на опазването, 

устойчивото управление и използване, 

възстановяването на природните 

ресурси, доброто състояние на 

екосистемите и спирането на загубата на 

биологично разнообразие, и опазването 

на дивата природа; 

ж) Насърчаване на опазването, 

устойчивото управление и използване, 

възстановяването на природните 

ресурси, доброто състояние на 

екосистемите и спирането на загубата на 

биологично разнообразие, и опазването 

на дивата природа; включително борба 

с бракониерството и трафика на 

екземпляри от дивата флора и фауна; 

 

Изменение  378 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква ж а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) Справяне със загубата на 

биологично разнообразие, изпълнение 

на международните инициативи и 

инициативите на Съюза за справяне 

със загубата на биологично 

разнообразие, по-специално чрез 

насърчаване на опазването, 

устойчивото използване и управление 

на земните и морските екосистеми и 

свързаното с тях биологично 

разнообразие; 

 

Изменение  379 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква з 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) Насърчаване на интегрираното и 

устойчивото управление на водните 

ресурси и трансграничното 

сътрудничество в областта на водите; 

з) Насърчаване на интегрираното и 

устойчивото управление на водните 

ресурси и трансграничното 

сътрудничество в областта на водите в 

съответствие с международното 
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право; 

 

Изменение  380 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) Насърчаване на опазването и 

подобряването на запасите от въглерод 

посредством устойчиво управление на 

земеползването, промяна на 

земеползването и горското стопанство, 

както и борба с влошаването на 

околната среда, опустиняването и 

влошаването на качеството на земите; 

и) Насърчаване на опазването и 

подобряването на запасите от въглерод 

посредством устойчиво управление на 

земеползването, промяна на 

земеползването и горското стопанство, 

както и борба с влошаването на 

околната среда, опустиняването и 

влошаването на качеството на земите и 

на горите, както и борба със сушата; 

 

Изменение  381 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква й 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) Ограничаване на обезлесяването 

и насърчаване на прилагането на 

законодателството в областта на горите, 

управлението и търговията (FLEGT), 

както и борба с незаконната сеч, 

търговията с незаконен дървен материал 

и дървени продукти; 

й) Ограничаване на обезлесяването 

и насърчаване на прилагането на 

законодателството в областта на горите, 

управлението и търговията (FLEGT), 

както и борба с незаконната сеч, 

търговията с незаконен дървен материал 

и дървени продукти. Подкрепа за по-

добро управление и изграждане на 

капацитет за устойчиво управление 

на природните ресурси; подкрепа на 

преговорите и прилагането на 

доброволните споразумения за 

партньорство; 

 

Изменение  382 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква к 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) Подкрепа за управлението на 

океаните, включително защитата, 

възстановяването и запазването на 

крайбрежните и морските зони във 

всичките им форми, включително 

екосистемите, борбата срещу морските 

отпадъци, борбата срещу незаконния, 

недеклариран и нерегулиран (ННН) 

риболов и защитата на морското 

биологично разнообразие; 

к) Подкрепа за управлението на 

океаните, включително защитата, 

възстановяването и запазването на 

крайбрежните и морските зони във 

всичките им форми, включително 

екосистемите, борбата срещу морските 

отпадъци, борбата срещу незаконния, 

недеклариран и нерегулиран (ННН) 

риболов и защитата на морското 

биологично разнообразие в 

съответствие с Конвенцията на 

Организацията на обединените нации 

по морско право (UNCLOS); 

 

Изменение  383 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква л 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

л) Укрепване на устойчивостта и 

ограничаването на риска от бедствия 

(ОРБ) на регионално равнище във 

взаимодействие с политиките и 

действията за адаптиране към 

изменението на климата; 

л) Укрепване на устойчивостта, 

готовността и ограничаването на 

риска от бедствия (ОРБ) посредством 

основан на общността и насочен към 

хората подход на регионално равнище 

във взаимодействие с политиките и 

действията за адаптиране към 

изменението на климата; 

 

Изменение  384 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква м 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

м) Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и тяхното 

устойчиво потребление и производство, 

включително справяне със 

замърсяването и доброто управление на 

химикалите и отпадъците; 

м) Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и тяхното 

устойчиво потребление и производство 

(включително по цялата верига на 

доставки), включително чрез 

ограничаване на използването на 

природни ресурси за финансиране на 

конфликти и чрез подпомагане на 
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спазването от заинтересованите 

страни на инициативи, като 

например схемата за сертифициране 

в рамките на Кимбърлийския процес; 
справяне със замърсяването и доброто 

управление на химикалите и 

отпадъците; 

 

Изменение  385 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква н 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) Подкрепа на усилията за 

подобряване на устойчивата 

икономическа диверсификация, 

конкурентоспособността и търговията, 

развитието на частния сектор със 

специално внимание върху 

нисковъглеродния устойчив на 

изменението на климата зелен растеж, 

микро-, малките и средните 

предприятия и кооперациите, при 

възползване от съществуващите 

търговски споразумения с ЕС. 

н) Подкрепа на усилията за 

подобряване на устойчивата 

икономическа диверсификация, 

конкурентоспособността, веригите на 

доставки на споделена стойност и 

справедливата търговия, развитието 

на частния сектор със специално 

внимание върху нисковъглеродния 

устойчив на изменението на климата 

зелен растеж, микро-, социалните 

предприятия, малките и средните 

предприятия и кооперациите, при 

възползване от свързаните с 

развитието ползи от съществуващите 

търговски споразумения с ЕС. 

 

Изменение  386 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква н а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 нa) Постигане на международните 

ангажименти относно опазването на 

биологичното разнообразие в договори 

като Конвенцията за биологичното 

разнообразие (КБР), Конвенцията по 

международната търговия със 

застрашени видове от дивата фауна и 

флора (CITES), Конвенцията за 

опазване на мигриращите видове диви 

животни (CMS) и други договори, 
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свързани с биологичното 

разнообразие; 

 

Изменение  387 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква н б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 нб) Повишаване на интеграцията 

и включване на изменението на 

климата и екологичните цели в 

сътрудничеството на Съюза за 

развитие чрез подпомагане на 

методологичната и 

научноизследователската дейност, 

извършвана по отношение на, в 

рамките на и от развиващите се 

държави, включително механизми за 

мониторинг, докладване и проверка, 

картографиране на екосистеми, 

преценка и оценяване, увеличаване на 

екологичния експертен опит и 

насърчаване на иновативни действия 

и съгласуване на политиките; 

 

Изменение  388 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 4 – буква н в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 нв) Справяне с глобалните и 

трансрегионалните последици от 

изменението на климата, оказващи 

потенциално дестабилизиращо 

въздействие върху развитието, мира и 

сигурността. 

 

Изменение  389 

Предложение за регламент 

Приложение II - част А - точка 5 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Подкрепа за 

предприемачеството, достойната заетост 

и пригодността за заетост чрез 

развиването на умения и 

компетентности, включително чрез 

образование, подобряването на 

трудовите стандарти и условията на 

труд, както и създаването на 

възможности, по-специално за 

младежта; 

a) Подкрепа за 

предприемачеството, включително 

чрез микрокредитиране, достойната 

заетост и пригодността за заетост чрез 

развиването на умения и 

компетентности, включително чрез 

образование, подобряването на 

пълното прилагане на трудовите 

стандарти на МОТ, включително на 

социалния диалог и борбата с детския 

труд, условията на труд в здравословна 

среда, заплащане, гарантиращо 

жизнен минимум, както и създаването 

на възможности, по-специално за 

младежта; 

 

Изменение  390 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Подкрепа за националните 

планове за развитие, които увеличават в 

максимална степен положителните 

социални резултати и въздействия, 

както и насърчаване на прогресивното 

данъчно облагане и на политики за 

преразпределение на публичните 

разходи; 

б) Подкрепа за националните 

планове за развитие, които увеличават в 

максимална степен положителните 

социални резултати и въздействия, 

насърчаване на ефективно и 

устойчиво данъчно облагане и на 

политики за преразпределение на 

публичните разходи, както и създаване 

и укрепване на устойчиви системи за 

социална закрила и схеми за социално 

осигуряване; подкрепа на усилията на 

национално и международно равнище 

в борбата срещу укриването на 

данъци и данъчните убежища; 

 

Изменение  391 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Подобряване на бизнес климата 

и инвестиционния климат, създаване на 

благоприятна регулаторна среда за 

икономическо развитие и подкрепа за 

дружествата, по-специално микро-, 

малките и средните предприятия 

(ММСП), при разширяване на техния 

бизнес и създаване на работни места; 

в) Подобряване на отговорния 

бизнес и на инвестиционния климат, 

създаване на благоприятна регулаторна 

среда за икономическо развитие и 

подкрепа за дружествата, по-специално 

микро-, малките и средните 

предприятия (ММСП), кооперациите и 

социалните предприятия, при 

разширяване на техния бизнес и 

създаване на достойни работни места, 

подпомагане на развитието на 

солидарната икономика, както и 

повишаване на отчетността на 

частния сектор; 

 

Изменение  392 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 5 – буква в а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) Стимулиране на 

корпоративната отчетност и 

механизмите за търсене на 

обезщетение за нарушения на 

правата на човека, свързани с 

дейности в частния сектор; подкрепа 

на усилията на местно, регионално и 

световно равнище за гарантиране на 

корпоративното спазване на 

стандартите и регулаторните 

промени в областта на правата на 

човека, включително относно 

задължителна надлежна проверка и 

международен обвързващ инструмент 

за стопанската дейност и правата на 

човека на световно равнище; 

 

Изменение  393 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква г 

 



 

 324 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Засилване на социалната и 

екологичната устойчивост, 

корпоративната социална отговорност и 

отговорното стопанско поведение по 

целите вериги на стойността; 

г) Засилване на социалната и 

екологичната устойчивост, 

корпоративната социална отговорност и 

отговорното стопанско поведение по 

целите вериги на стойността, 

гарантиране на споделяне на 

стойността, справедливи цени и 

справедливи търговски условия; 

 

Изменение  394 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 5 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) Увеличаване на ефективността на 

публичните разходи и насърчаване на 

по-стратегическо използване на 

публичните финанси, включително чрез 

инструменти за смесено финансиране за 

привличането на допълнителни 

публични и частни инвестиции; 

д) Увеличаване на ефективността и 

устойчивостта на публичните 

разходи, включително чрез 

насърчаване на устойчиви 

обществени поръчки; и насърчаване на 

по-стратегическо използване на 

публичните финанси, включително чрез 

инструменти за смесено финансиране за 

привличането на допълнителни 

публични и частни инвестиции; 

 

 

 

Изменение  395 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) Насърчаване на вътрешното 

икономическо, социално и 

териториално сближаване, изграждане 

на по-здрави връзки между селските и 

градските райони, както и улесняване 

на развитието на туристическия 

сектор като лост за устойчиво развитие; 

ж) Насърчаване на вътрешното 

икономическо, социално и 

териториално сближаване, изграждане 

на по-здрави връзки между селските и 

градските райони и улесняване на 

развитието както на творческите 

индустрии, така и на сектора на 

културния туризъм като лост за 

устойчиво развитие; 
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Изменение  396 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) Насърчаване и разнообразяване 

на селскостопанските вериги и 

веригите на стойността при храните, 

насърчаване на икономическата 

диверсификация, добавянето на 

стойност, конкурентоспособността на 

регионалната интеграция и 

търговията, както и засилване на 

устойчивите, нисковъглеродните и 

устойчивите на изменението на климата 

иновации; 

з) Насърчаване и разнообразяване 

на устойчиви и приобщаващи 

селскостопански вериги и вериги на 

стойността при храните, насърчаване на 

продоволствената сигурност и 

икономическата диверсификация, 

добавянето на стойност, 

конкурентоспособността на 

регионалната интеграция и 

справедливата търговия, както и 

засилване на устойчивите, 

нисковъглеродните и устойчивите на 

изменението на климата иновации; 

 

Изменение  397 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 5 – буква з а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 зa) Поставяне на акцент върху 

интензификацията на екологично 

ефективното селско стопанство на 

дребните производители, и по-

специално жените, чрез осигуряване 

на подкрепа за ефективни и 

устойчиви национални политики, 

стратегии и правни рамки, както и за 

справедлив и устойчив достъп до 

ресурси, включително земя, вода, 

(микро-) кредити и други 

селскостопански ресурси; 

 

Изменение  398 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 5 – буква з б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 зб) Активна подкрепа за по-голямо 

участие на гражданското общество и 

организации на селскостопански 

производители във вземането на 

решения относно политики и в 

програми за научни изследвания, 

както и повишаване на тяхното 

участие в изпълнението и оценката 

на правителствени програми; 

 

Изменение  399 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква й 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) Подкрепа за универсалния 

достъп до устойчива енергия, 

насърчаване на нисковъглеродна, 

устойчива на изменението на климата, 

използваща ефективно ресурсите 

кръгова икономика в съответствие с 

Парижкото споразумение относно 

изменението на климата; 

й) Подкрепа за универсалния 

достъп до безопасна, финансово 

достъпна и устойчива енергия, 

насърчаване на нисковъглеродна, 

устойчива на изменението на климата, 

използваща ефективно ресурсите 

кръгова икономика в съответствие с 

Парижкото споразумение относно 

изменението на климата; 

 

Изменение  400 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква л 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

л) Насърчаване на достъпна, 

приобщаваща и надеждна цифрова 

свързаност и укрепване на цифровата 

икономика; 

л) Насърчаване на финансово 

достъпна, приобщаваща, надеждна и 

сигурна цифрова свързаност и 

укрепване на цифровата икономика; 

насърчаване на грамотността 

относно цифровите технологии и 

уменията за тяхното използване; 

улесняване на предприемачеството и 

създаването на работни места в 

областта на цифровите технологии; 

насърчаване на използването на 

цифрови технологии като фактори за 

устойчиво развитие; справяне с 

въпросите относно 
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киберсигурността, защитата на 

личните данни и други регулаторни 

въпроси, свързани с цифровизацията; 

 

Изменение  401 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква м 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

м) Развиване и укрепване на 

пазарите и секторите по начин, който би 

засилил приобщаващия и устойчивия 

растеж; 

м) Развиване и укрепване на 

пазарите и секторите по начин, който би 

засилил приобщаващия и устойчивия 

растеж и справедливата търговия; 

 

Изменение  402 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква н 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) Подкрепа на програмата за 

регионална интеграция и оптималните 

търговски политики, както и подкрепа 

на консолидацията и изпълнението на 

търговските споразумения между ЕС 

и неговите партньори; 

н) Подкрепа на програмата за 

регионална интеграция и оптималните 

търговски политики в помощ на 

приобщаващото и устойчиво 

развитие, както и подкрепа на 

консолидацията и изпълнението на 

споразуменията за справедлива 

търговия между Съюза и неговите 

партньори, включително цялостните 

и несиметрични споразумения с 

развиващите се партньорски 

държави; насърчаване и укрепване на 

многостранното сътрудничество, 

устойчивото икономическо 

сътрудничество, както и правилата 

на Световната търговска 

организация; 

 

Изменение  403 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква о 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) Насърчаване на 

сътрудничеството в областта на науката, 

технологиите и научните изследвания, 

свободно достъпните данни и 

иновациите; 

о) Насърчаване на 

сътрудничеството в областта на науката, 

технологиите и научните изследвания, 

цифровизацията, свободно достъпните 

данни, големите масиви от данни и 

изкуствения интелект, както и 

иновациите, включително развитието 

на дипломацията в областта на 

науката; 

 

Изменение  404 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква п 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

п) Насърчаване на междукултурния 

диалог и културното многообразие във 

всичките му форми, както и запазване и 

насърчаване на културното наследство; 

п) Насърчаване на междукултурния 

диалог и културното многообразие във 

всичките му форми, развитие на 

местните занаяти и на съвременното 

изкуство и културното изразяване, 

както и запазване и насърчаване на 

културното наследство; 

 

Изменение  405 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква с 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

с) Подобряване на достъпа до 

достоен труд и създаване на по-

приобщаващи и добре функциониращи 

пазари на труда и политики за заетост, 

насочени към достойния труд за всички, 

особено за младежта; 

с) Подобряване на достъпа до 

достоен труд за всички в здравословна 

среда и създаване на по-приобщаващи и 

добре функциониращи пазари на труда 

и политики за заетост, насочени към 

достойния труд, зачитането на 

правата на човека и трудовите права, 

включително заплащане, 

гарантиращо жизнен минимум за 

всички, особено за жените и младежта; 

 

Изменение  406 
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Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 5 – буква с а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 са) Гарантиране, че достъпът до 

добивните сектори е справедлив и 

устойчив, като същевременно не 

допринася за конфликти или 

корупция; 

 

Изменение  407 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 5 – буква т 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

т) Насърчаване на справедлив, 

устойчив и незасегнат от изкривяване на 

пазара достъп до добивните сектори. 

т) Насърчаване на справедлив, 

устойчив и незасегнат от изкривяване на 

пазара достъп до добивните сектори; 

гарантиране на по-голяма 

прозрачност, надлежна проверка и 

отговорност на инвеститорите, 

като същевременно се насърчава 

отчетността на частния сектор; 

предприемане на мерки, които да 

съпътстват Регламент (ЕС) 2017/821 

на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 май 2017 г. за 

определяне на задължения за 

надлежна проверка на веригата на 

доставки за вносителите от Съюза 

на калай, тантал и волфрам, на 

рудите на тези метали и на злато с 

произход от засегнати от конфликти 

и високорискови зони. 

 

Изменение  408 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Сигурност, стабилност и мир 6. Мир, сигурност и стабилност 
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Изменение  409 

Предложение за регламент 

Приложение II - част А - точка 6 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Осъществяване на принос към 

мира и стабилността чрез изграждане на 

устойчивост на държавите, обществата, 

общностите и хората срещу 

политически, икономически, 

екологичен, демографски и обществен 

натиск и сътресения; 

a) Осъществяване на принос към 

мира, предотвратяването на 

конфликти и следователно към 

стабилността чрез изграждане на 

устойчивост на държавите, обществата, 

общностите и хората срещу 

политически, икономически, 

екологичен, демографски и обществен 

натиск и сътресения, включително чрез 

подкрепа на оценките на 

устойчивостта, предназначени да 

идентифицират местния капацитет 

в рамките на обществата, който им 

позволява да противостоят, да се 

адаптират и да се възстановяват 

бързо от този натиск и сътресения; 

 

Изменение  410 

Предложение за регламент 

Приложение II - част А - точка 6 – буква а а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) Насърчаване на култура на 

ненасилие, включително чрез 

подкрепа за формалното и 

неформалното образование за мир. 

 

Изменение  411 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Подкрепа за предотвратяването 

на конфликти, ранното предупреждение 

и изграждането на мира чрез 

посредничество, управление на кризи и 

стабилизиране; 

б) Подкрепа за предотвратяването 

на конфликти, ранното предупреждение 

и изграждането на мира чрез 

посредничество, управление на кризи и 

стабилизиране, както и чрез 
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възстановяване, включително чрез 

засилване на ролята на жените на 

всички тези етапи; насърчаване, 

улесняване и изграждане на 

капацитет при изграждането на 

доверие, посредничество, диалог и 

помирение, добросъседски отношения 

и други мерки, допринасящи за 

предотвратяването и уреждането на 

конфликти, по-специално по 

отношение на възникващи 

напрежения между отделни 

общности, както и мерки за 

помирение между сегменти от 

общества и продължителни 

конфликти и кризи; 

 

Изменение  412 

Предложение за регламент 

Приложение II - част А - точка 6 – буква б а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) Подкрепа за реабилитацията и 

реинтеграцията на жертви на 

въоръжени конфликти, както и 

разоръжаване, демобилизиране и 

реинтеграция на бивши бойци и 

техните семейства в гражданското 

общество, включително 

специфичните нужди на жените; 

 

Изменение  413 

Предложение за регламент 

Приложение II - част А - точка 6 – буква б б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) Засилване на ролята на 

жените и младите хора в 

изграждането на мира и 

предотвратяването на конфликти и 

тяхното приобщаване, значимо 

гражданско и политическо участие и 

социално признаване; подкрепа за 

изпълнението на Резолюция 1325 на 
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Съвета за сигурност на ООН, по-

специално в нестабилни, засегнати 

от конфликт или намиращи се в 

следконфликтна ситуация държави; 

 

Изменение  414 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Подкрепа за реформата в 

сектора на сигурността, която 

постепенно да осигури на хората и 

държавата по-ефективна, основана на 

отчетност система на сигурност за 

устойчиво развитие; 

в) Подкрепа за реформата в 

чувствителния по отношение на 

конфликти сектор на сигурността, 

която постепенно да осигури на хората 

и държавата по-ефективна, 

демократична и основана на отчетност 

система на сигурност за устойчиво 

развитие и мир; 

 

Изменение  415 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Подкрепа за изграждането на 

капацитет на военните участници в 

подкрепа на сигурността и развитието 

(ПРСР); 

г) Подкрепа за изграждането на 

капацитет на военните участници в 

подкрепа на сигурността и развитието; 

 

Изменение  416 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 - буква г а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) Подкрепа за регионалните и 

международните инициативи за 

разоръжаване и режимите и 

механизмите за контрол на износа на 

оръжие; 

 



 

 333 

Изменение  417 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 6 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) Подкрепа за регионалните и 

международните инициативи, които 

допринасят за сигурността, 

стабилността и мира; 

д) Подкрепа за местните, 

регионалните и международните 

инициативи, които допринасят за 

сигурността, стабилността и мира, 

както и свързването на тези различни 

инициативи; 

 

Изменение  418 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) Предотвратяване и 

противодействие на радикализацията, 

която води до насилнически 

екстремизъм и тероризъм; 

е) Предотвратяване и 

противодействие на радикализацията, 

която води до насилнически 

екстремизъм и тероризъм, чрез 

програми и действия, съобразени с 

контекста, чувствителни по 

отношение на конфликти, съобразени 

с равенството между половете и 

насочени към хората; 

 

Изменение  419 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – буква е a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ea) Предприемане на действия по 

отношение на социално-

икономическото въздействие на 

противопехотни мини, 

неексплодирали взривни боеприпаси 

или взривни военни остатъци върху 

цивилното население, включително 

нуждите на жените; 

 



 

 334 

Изменение  420 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – буква е б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) Предприемане на действия по 

отношение на социалните последици 

или преструктуриране на 

въоръжените сили, включително 

нуждите на жените; 

 

Изменение  421 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – буква е в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ев) Подкрепа за аd hoc местни, 

национални, регионални и 

международни съдилища, комисии и 

механизми за установяване на 

истината и помирение; 

 

Изменение  422 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) Насърчаване на трансграничното 

сътрудничество по отношение на 

устойчивото управление на споделени 

природни ресурси; 

з) Насърчаване на трансграничното 

сътрудничество по отношение на 

устойчивото управление на споделени 

природни ресурси в съответствие с 

международното право и правото на 

Съюза; 

 

Изменение  423 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – буква и 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) Сътрудничеството с трети 

държави в областта на мирното 

използване на ядрената енергия, по-

специално чрез изграждане на 

капацитет и развитие на 

инфраструктурата в трети държави в 

областта на здравеопазването, селското 

стопанство и безопасността на храните; 

както и оказването на подкрепа на 

социалните действия за преодоляване на 

последиците върху най-уязвимата част 

от населението, изложена на 

радиационни аварии, и насочени към 

подобряване на условията ѝ на живот; 

насърчаване на управлението на 

знанията, образованието и обучението в 

ядрената област; 

и) Сътрудничеството с трети 

държави в областта на мирното 

използване на ядрената енергия, по-

специално чрез изграждане на 

капацитет и развитие на 

инфраструктурата в трети държави в 

областта на здравеопазването, селското 

стопанство и безопасността на храните; 

както и оказването на подкрепа на 

социалните действия за преодоляване на 

последиците върху най-уязвимата част 

от населението, изложена на 

радиационни аварии, и насочени към 

подобряване на условията ѝ на живот; 

насърчаване на управлението на 

знанията, образованието и обучението в 

ядрената област. Тези дейности се 

разработват във връзка с дейностите 

по Европейския инструмент за 

сътрудничество в областта на 

ядрената безопасност, създаден с 

Регламент (ЕС).../... [Регламент за 

Европейски инструмент за 

сътрудничество в областта на 

ядрената безопасност]; 

 

Изменение  424 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 6 – буква й 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) Засилване на морската 

сигурност, за да се осигурят безопасни, 

сигурни, чисти и устойчиво 

управлявани океани. 

й) Засилване на морската сигурност 

и безопасност, за да се осигурят 

безопасни, сигурни, чисти и устойчиво 

управлявани океани. 

 

Изменение  425 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 7 – буква в а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) Подкрепа и укрепване на 

сътрудничеството на регионите 

партньори със съседните най-

отдалечени региони на Съюза и с 

отвъдморските страни и територии, 

обхванати от Решение [...] на [...] за 

асоцииране на отвъдморските страни 

и територии към Европейския съюз; 

 

Изменение  426 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 7 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Насърчаване на благоприятна 

среда за организациите на гражданското 

общество, включително за фондациите, 

засилване на тяхното значимо и 

структурирано участие в 

националните политики и техния 

капацитет за изпълнение на техните 

роли като независими участници в 

областта на развитието и управлението; 

както и засилване на новите начини за 

сътрудничество с организациите на 

гражданското общество, насърчаване на 

съществен и структуриран диалог със 

Съюза и ефективното използване на 

пътните карти на държавите за 

ангажимента на ЕС с гражданското 

общество; 

г) Насърчаване на благоприятна 

среда за организациите на гражданското 

общество, включително за фондациите, 

засилване на тяхното участие в 

националните политики и техния 

капацитет за изпълнение на техните 

роли като независими участници в 

областта на развитието и управлението; 

както и засилване на новите начини за 

сътрудничество с организациите на 

гражданското общество, насърчаване на 

съществен и структуриран диалог със 

Съюза и ефективното използване и 

прилагане на пътните карти на 

държавите за ангажимента на Съюза с 

гражданското общество; 

 

Изменение  427 

Предложение за регламент 

Приложение II – част A – точка 7 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) По-ефективно сътрудничество с 

гражданите в трети държави, 

включително чрез пълноценно 

използване на икономическата, 

е) По-ефективно сътрудничество с 

гражданите и защитниците на 

правата на човека в трети държави, 

включително чрез пълноценно 
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културната и публичната дипломация; използване на икономическата, 

културната, спортната и публичната 

дипломация; 

 

Изменение  428 

Предложение за регламент 

Приложение II – част Б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Б Специфични за района на 

съседството 

заличава се 

a) Насърчаване на задълбочено 

политическо сътрудничество; 

 

б) Подкрепа за изпълнението на 

споразуменията за асоцииране или 

други съществуващи и бъдещи 

споразумения, както и на съвместно 

договорените програми за асоцииране 

и приоритети на партньорството 

или еквивалентни документи; 

 

в) Насърчаване на засилено 

партньорство с обществата между 

Съюза и държавите партньори, 

включително чрез контакти между 

хората; 

 

г) Подобряване на регионалното 

сътрудничество, по-специално в 

рамките на Източното 

партньорство, Съюза за 

Средиземноморието, както и на 

сътрудничеството в целия район на 

европейското съседство, както и на 

трансграничното сътрудничество; 

 

д) Постигане на постепенна 

интеграция във вътрешния пазар на 

Съюза и засилено секторно и 

междусекторно сътрудничество, 

включително чрез сближаване на 

законодателството и на 

нормативните уредби със 

стандартите на Съюза и други 

свързани с това международни 

стандарти, и подобрен достъп до 

пазара, включително чрез задълбочени 

и всeобхватни зони за свободна 
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търговия и свързаното с това 

институционално изграждане и 

инвестиции. 

 

Изменение  429 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 1 – тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Принос за постигането на 

напредък в областта на основните 

ценности: демокрацията, 

принципите на правовата държава, 

универсалността и неделимостта на 

правата на човека, зачитането на 

човешкото достойнство, принципите 

на недискриминация, равенство и 

солидарност и зачитането на 

принципите на Устава на 

Организацията на обединените нации 

и на международното право. 

заличава се 

 

Изменение  430 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 1 – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Предоставяне на възможности 

за сътрудничество и партньорство с 

гражданското общество относно 

въпросите, свързани с правата на 

човека и демокрацията, включително 

в чувствителни и неотложни 

ситуации. Разработва се 

последователна и цялостна 

стратегия на всички равнища, за да се 

постигнат целите по-долу. 

заличава се 

 

Изменение  431 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 1 – тире 3 



 

 339 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Утвърждаване на правата на 

човека и основните свободи като 

цяло, осъществяване на принос към 

изграждането на общества, в които 

преобладават участието, 

недиксриминацията, 

толерантността, правосъдието и 

отчетността, солидарността и 

равенството. Зачитането и 

спазването на правата на човека и 

основните свободи за всички се 

наблюдават, насърчават и укрепват в 

съответствие с принципите на 

универсалност, неделимост и 

независимост на правата на човека. 

Обхватът на програмата включва 

гражданските, политическите, 

икономическите, социалните и 

културните права. 

Предизвикателствата, свързани с 

правата на човека, се преодоляват 

чрез активизиране на гражданското 

общество, защитата и 

предоставянето на възможности на 

защитниците на правата на човека, 

също така във връзка със 

стесняването на пространството за 

техните действия. 

заличава се 

 

Изменение  432 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 1 – тире 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Развитие, засилване и защита 

на демокрацията, цялостно 

разглеждане на всички аспекти на 

демократичното управление, 

включително засилване на 

демократичния плурализъм, засилване 

на участието на гражданите и 

подкрепа за надеждни, приобщаващи 

и прозрачни изборни процеси. 

Демокрацията се засилва чрез 

заличава се 
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поддържане на основните стълбове 

на демократичните системи, 

включително принципите на 

правовата държава, демократичните 

норми и ценности, независимите 

медии, основаните на отчетност и 

приобщаващи институции, 

включително политическите партии 

и парламентите, както и борбата 

срещу корупцията. Наблюдението на 

избори има пълноценна роля за по-

широката подкрепа за 

демократичните процеси. В този 

контекст наблюдението на избори от 

страна на ЕС продължава да бъде 

съществен компонент на програмата, 

както и последващите действия по 

препоръките от мисиите на ЕС за 

наблюдение на избори. 

 

Изменение  433 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 1 – тире 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Насърчаване на ефективното 

многостранно сътрудничество и 

стратегическо партньорство, 

осъществяване на принос към 

укрепването на капацитета на 

международните, регионалните и 

националните рамки при 

насърчаването и защитата на 

правата на човека, демокрацията и 

принципите на правовата държава. 

Стратегическите партньорства се 

насърчават, като се обръща 

специално внимание на Службата на 

Върховния комисар по правата на 

човека на ООН (СВКПЧ), 

Международния наказателен съд 

(МНС) и съответните регионални и 

национални механизми в областта на 

правата на човека. Освен това 

програмата насърчава образованието 

и научните изследвания в областта 

на правата на човека и демокрацията, 

заличава се 
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включително чрез организацията 

Global Campus for Human Rights and 

Democracy (Световния център за 

правата на човека и демокрацията). 

Изменение  434 

Предложение за регламент 

Приложение III – раздел 1 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 По тази програма Съюзът предоставя 

помощ за решаване на въпроси на 

световно, регионално, национално и 

местно равнище, свързани с правата 

на човека и демократизацията, в 

партньорство с гражданското 

общество в следните стратегически 

области за намеса: 

 1a. Защита и насърчаване на 

правата на човека и на защитниците 

на правата на човека в държавите и в 

спешни ситуации, при които правата 

на човека и основните свободи са в 

най-голям риск, включително чрез 

разрешаване на неотложните нужди 

от закрила на защитниците на 

правата на човека по гъвкав и 

всеобхватен начин. 

 Поставя се акцент върху въпроси, 

свързани с правата на човека и 

демокрацията, които не могат да 

бъдат решени чрез географски или 

други тематични програми поради 

чувствителния им или спешен 

характер. В тези случаи се отдава 

приоритет на спазването на 

относимото международно право и 

предоставянето на материална 

подкрепа и възможности за действия 

на местното гражданско общество, 

извършвани при много трудни 

обстоятелства. Специално внимание 

следва да се обърне и на укрепването 

на специален механизъм за закрила на 

защитниците на правата на човека. 

 1б. Утвърждаване на правата на 

човека и основните свободи като 

цяло, осъществяване на принос към 
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изграждането на общества, в които 

преобладават участието, 

недиксриминацията, равенството, 

социалната справедливост, 

международното правосъдие и 

отчетността. 

 Помощта от страна на Съюза следва 

да може да се използва за разглеждане 

на най-чувствителните политически 

въпроси, като например смъртното 

наказание, изтезанията, свободата на 

изразяване на мнение по 

рестриктивни теми, 

дискриминацията по отношение на 

уязвими групи, както и за защита и 

насърчаване на правата на детето 

(напр. в случаи на детски труд, 

трафик на деца, детска проституция 

и деца войници) и да отговаря на 

нововъзникващите и сложни 

предизвикателства, като например 

защитата на разселени поради 

изменението на климата лица, което 

се дължи на нейната независимост на 

действието и високата ѝ гъвкавост 

по отношение на условията за 

сътрудничество. 

 1в. Консолидиране и подкрепа за 

демокрацията, разглеждане на всички 

аспекти на демократичното 

управление, включително засилване на 

демократичния плурализъм, засилване 

на участието на гражданите, 

създаване на благоприятна среда за 

гражданското общество и подкрепа 

за надеждни, приобщаващи и 

прозрачни изборни процеси през целия 

изборен цикъл, по-специално чрез 

мисиите на ЕС за наблюдение на 

избори. 

 Демокрацията се засилва чрез 

поддържане на основните стълбове 

на демократичните системи, 

включително принципите на 

правовата държава, демократичните 

норми и ценности, независимите 

медии, основаните на отчетност и 

приобщаващи институции, 

включително политическите партии 
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и парламентите, както и основана на 

отчетност сектор на сигурността, и 

борбата с корупцията. Приоритетът 

е да се осигурят материална подкрепа 

и средства за действие на 

политическите участници, които 

извършват дейността си при много 

трудни обстоятелства. 

Наблюдението на избори има 

пълноценна роля за по-широката 

подкрепа на демократичните 

процеси. В този контекст 

наблюдението на избори от страна 

на ЕС продължава да бъде съществен 

компонент на програмата, както и 

последващите действия по 

препоръките от мисиите на ЕС за 

наблюдение на избори. Друг акцент ще 

бъде поставен върху подкрепата за 

гражданските организации за 

наблюдение на избори и техните 

регионални мрежи в световен мащаб. 

 Капацитетът и видимостта на 

гражданските организации за 

наблюдение на изборите в съседните 

на Съюза държави на изток и на юг и 

на съответните регионални 

организации платформи се укрепва, 

по-специално чрез насърчаване на 

устойчива програма за партньорско 

обучение за независими, 

безпристрастни граждански 

организации за наблюдение на 

изборите. Съюзът има за цел да 

подобри капацитета на местните 

гражданските организации за 

наблюдение на изборите, да осигури 

обучение на гласоподавателите, 

медийна грамотност, програми за 

мониторинг на изпълнението на 

препоръките на местни и 

международни мисии за наблюдение 

на избори и защитава надеждността 

и доверието в изборите и 

институтите за наблюдение на 

изборите. 

 1г. Насърчаване на ефективното 

многостранно сътрудничество и 

стратегическо партньорство, 
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осъществяване на принос към 

укрепването на капацитета на 

международните, регионалните и 

националните рамки и 

овластяването на местните 

участници при насърчаването и 

защитата на правата на човека, 

демокрацията и принципите на 

правовата държава. 

 От съществено значение са 

партньорствата в областта на 

правата на човека, които се 

съсредоточават върху укрепването на 

националната и международната 

структура на правата на човека, 

включително върху подкрепата за 

многостранно сътрудничество, като 

независимостта и ефективността на 

Службата на Върховния комисар по 

правата на човека на ООН (СВКПЧ), 

Международния наказателен съд 

(МНС) и съответните регионални 

механизми в областта на правата на 

човека.  Подкрепата за образованието 

и научните изследвания в областта 

на правата на човека и демокрацията, 

както и насърчаването на 

академичната свобода продължава, 

включително чрез подкрепа за 

организацията Global Campus for 

Human Rights and Democracy 

(Световен център за правата на 

човека и демокрацията). 

 1д. Насърчаване на нови 

междурегионални полезни 

взаимодействия и изграждане на 

мрежи между местното гражданско 

общество и други съответни органи 

по правата на човека и механизми с 

цел максималното разширяване на 

споделянето на най-добри практики 

относно правата на човека и 

демокрацията, както и създаването 

на положителна динамика. 

 Поставя се акцент върху защитата и 

насърчаването на принципа на 

универсалност, определянето и 

обмена на най-добри практики 

относно всички права на човека, 
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независимо дали граждански и 

политически, или икономически, 

социални и културни, и основните 

свободи, например при справяне с 

основните предизвикателства, 

включително устойчивата сигурност, 

борбата с тероризма, неуредената 

миграция и стесняването на 

пространството за НПО. Това ще 

изисква повишени усилия за 

обединяване на широк кръг от 

заинтересовани страни, свързани с 

правата на човека (например местно 

гражданско общество и активисти за 

правата на човека, адвокати, 

академични среди, национални 

институции в сферата на правата на 

човека и правата на жените, 

синдикати) от различни държави и 

континенти, които заедно могат да 

създадат положителна нагласа 

относно правата на човека с 

мултиплициращ ефект. 

 1е. Съюзът следва да насърчава 

освен това, в отношенията си с 

трети държави в рамките на 

инструмента, международните 

усилия за постигане на многостранно 

споразумение за забрана на 

търговията със стоки, използвани за 

изтезания или за изпълняване на 

смъртно наказание. 

 

Изменение  435 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 

2. ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

ЗА ОРГАНИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО 

ОБЩЕСТВО И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ 

 

Изменение  436 

Предложение за регламент 
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Приложение III – точка 2 – точка 1 - уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Приобщаващо, отворено за 

участие, предоставящо възможности и 

независимо гражданско пространство 

за гражданското общество в 

държавите партньори 

1. Приобщаващо, отворено за 

участие, предоставящо възможности и 

независимо гражданско общество и 

местни органи в държавите партньори 

 

Изменение  437 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – точка 1 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Създаване на благоприятна среда 

за гражданско участие и действия на 

гражданското общество, включително 

чрез фондации. 

a) Създаване на благоприятна среда 

за гражданско участие и действия на 

гражданското общество, включително 

чрез подкрепа за активното участие 

на гражданското общество в диалога 

относно политиките чрез фондации; 

 

Изменение  438 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – точка 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Изграждане на капацитета на 

организациите на гражданското 

общество, включително на фондациите, 

за да действат както като участници в 

развитието, така и в управлението; 

б) Подкрепа и изграждане на 

капацитета на организациите на 

гражданското общество, включително 

на фондациите, за да действат както 

като участници в развитието, така и в 

управлението; 

 

Изменение  439 

Предложение за регламент 

Приложение III – част 2 – точка 1 – буква в а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) Изграждане на капацитет, 

координация и институционално 
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укрепване на организациите на 

гражданското общество и местните 

органи, включително на южните 

мрежи на организации на 

гражданското общество, местни 

органи и представителни 

организации, за да участват в 

техните организации и между 

различните видове заинтересовани 

страни, които участват активно в 

обществения дебат относно 

развитието, и да поддържат диалог с 

правителствата по въпросите на 

обществения ред и да участват 

ефективно в процеса на развитие. 

 

Изменение  440 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – точка 2 - уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Диалог със и между 

организациите на гражданското 

общество относно политиката за 

развитие 

2. Диалог със и между 

организациите на гражданското 

общество 

 

Изменение  441 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – точка 2 – буква a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Насърчаване на други 

приобщаващи форуми за многостранен 

диалог между заинтересованите страни, 

включително взаимодействие между 

гражданите, организациите на 

гражданското общество, местните 

органи, държавите членки, държавите 

партньори и други ключови 

заинтересовани страни в областта на 

развитието. 

a) Насърчаване на приобщаващи 

форуми за многостранен диалог между 

заинтересованите страни и 

институционално укрепване на 

гражданското общество и мрежите 

на местните органи, включително 

взаимодействие и координация между 

гражданите, организациите на 

гражданското общество, местните 

органи, държавите членки, държавите 

партньори и други ключови 

заинтересовани страни в областта на 

развитието; 
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Изменение  442 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – точка 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Мобилизиране на обществената 

подкрепа в Съюза, държавите 

кандидатки и потенциалните 

кандидатки за стратегии за устойчиво и 

приобщаващо развитие в държавите 

партньори. 

б) Мобилизиране на обществената 

подкрепа в Съюза, държавите 

кандидатки и потенциалните 

кандидатки за стратегии за намаляване 

на бедността и устойчиво и 

приобщаващо развитие в държавите 

партньори; 

 

Изменение  443 

Предложение за регламент 

Приложение III – част 2 – точка 3 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) Повишаване на 

осведомеността за устойчивото 

потребление и производството, 

осведомеността за веригите за 

доставки и ефектите от 

покупателната способност на 

гражданите на Съюза в 

осигуряването на устойчиво 

развитие. 

 

Изменение  444 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – точка 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Предоставяне на основни 

социални услуги на нуждаещото се 

население 

 Интервенции в държавите 

партньори, с които се подкрепят 

уязвими и маргинализирани групи чрез 

предоставяне на основни социални 
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услуги, като например здравеопазване, 

включително хранене, образование, 

социална закрила и достъп до 

безопасна вода, канализация и 

хигиена, предоставяни чрез 

организации на гражданското 

обществото и местните органи. 

 

Изменение  445 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – точка 3 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Засилване на ролята на 

местните органи като участници в 

развитието чрез: 

 a) повишаване на капацитета на 

мрежите, платформите и 

обединенията на местните органи на 

Съюза и развиващите се държави, за 

да се гарантира съществен и 

продължаващ диалог относно 

политиките и ефективно участие в 

областта на развитието и 

насърчаване на демократичното 

управление, по-специално чрез 

териториален подход към местното 

развитие; 

 б) увеличаване на 

взаимодействието с гражданите на 

Съюза по въпроси, свързани с 

развитието (повишаване на 

осведомеността, споделяне на знания, 

ангажираност, включително чрез 

приемане на критерии за 

устойчивост при възлагането на 

обществени поръчки), по-специално 

по въпроси, свързани с целите за 

устойчиво развитие, включително в 

Съюза и държавите кандидатки и 

потенциалните държави 

кандидатки; 

 в)  увеличаване на укрепването на 

ангажираността и усвояването на 

помощта чрез програми за обучение в 

рамките на държавата относно 
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начина за кандидатстване за 

финансиране от Съюза за държавни 

служители на местни органи; 

 

Изменение  446 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

ЗА СТАБИЛНОСТ И МИР 

3. ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИР, 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

КОНФЛИКТИ И  СТАБИЛНОСТ 

 

Изменение  447 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съюзът предоставя техническа и 

финансова помощ, обхващаща 

подкрепата за мерки, които целят 

изграждане и засилване на капацитета 

на партньорите за предотвратяване на 

конфликти, укрепване на мира и 

справяне с предкризисни и 

следкризисни нужди в тясно 

сътрудничество с Организацията на 

обединените нации и други 

международни, регионални и 

подрегионални организации, държавни 

субекти и представители на 

гражданското общество по отношение 

на техните усилия главно в следните 

области, включително като се обръща 

специално внимание на участието на 

жените: 

Съюзът предоставя техническа и 

финансова помощ, обхващаща 

подкрепата за мерки, които целят 

изграждане и засилване на капацитета 

на Съюза и неговите партньори за 

предотвратяване на конфликти, 

укрепване на мира и справяне с 

предкризисни и следкризисни нужди в 

тясно сътрудничество с Организацията 

на обединените нации и други 

международни, регионални и 

подрегионални организации, държавни 

субекти и представители на 

гражданското общество по отношение 

на техните усилия главно в следните 

области, включително като се обръща 

специално внимание на равенството 

между половете, овластяването на 

жените и участието на младите хора: 

 

Изменение  448 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) ранно предупреждение и анализ 

на риска от конфликти; мерки за 

изграждане на доверие, 

посредничество, диалог и помиряване; 

a) ранно предупреждение и анализ 

на риска от конфликти при 

изготвянето и прилагането на 

политиките; 

 

Изменение  449 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква а а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) улесняване и изграждане на 

капацитет за мерки за изграждане на 

доверие, медиация, диалог и 

помиряване, по-специално по 

отношение на нововъзникващи 

напрежения между отделни 

общности, и особено 

предотвратяване на геноцид и 

престъпления срещу човечеството; 

 

Изменение  450 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква а б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) засилване на капацитета за 

участие и разгръщане в граждански 

мисии за стабилизиране; засилване на 

капацитета на Съюза, на 

гражданското общество и на 

партньорите на ЕС за участие и 

изпращане на мисии за опазване и 

укрепване на мира; обмен на 

информация и най-добри практики за 

укрепване на мира, анализ на 

конфликтите, ранно предупреждение 

или обучение и предоставяне на 

услуги; 
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Изменение  451 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) възстановяване след конфликт, 

както и възстановяване след бедствие; 

б) подкрепа за възстановяване 

след конфликт, включително 

разрешаване на проблема с 

изчезналите лица в ситуации след 

конфликти и включително подкрепа 

за прилагане на относими 

многостранни споразумения за 

решаване на проблема с 

противопехотни мини и взривни 

военни остатъци, както и 

възстановяване след бедствие с 

отношение към политическото 

положение и положението на 

сигурността; 

 

Изменение  452 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) действия за подкрепа за 

укрепването на мира и изграждането 

на държавни структури; 

в) подкрепа за действия за 

укрепване на мира и изграждане на 

държавни структури, включително 

местни и международни организации 

на гражданското общество, държави 

и международни организации; и 

развиване на структурните диалози 

между тях на различни равнища 

между местното гражданско 

общество и партньорските държави 

и със Съюза; 

 

Изменение  453 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква г а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) ограничаване на използването 

на природни ресурси за финансиране 

на конфликти и подпомагане на 

спазването от заинтересованите 

страни на инициативи като схемата 

за сертифициране в рамките на 

Кимбърлийския процес, като се 

включват тези, свързани с Регламент 

(ЕС) 2017/821 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 май 

2017 г. за определяне на задължения за 

надлежна проверка на веригата на 

доставки за вносителите от Съюза 

на калай, тантал и волфрам, на 

рудите на тези метали и на злато с 

произход от засегнати от конфликти 

и високорискови зони1а,  по-специално 

що се отнася до въвеждането на 

ефективен вътрешен контрол на 

добива на природни ресурси и 

търговията с тях; 

 __________________ 

 1a ОВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1. 

 

Изменение  454 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) изграждане на капацитет в 

подкрепа на сигурността и 

развитието (ПРСР). 

д) изграждане на капацитет на 

военните участници в подкрепа на 

развитието и сигурността за 

развитие. 

 

Изменение  455 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква г а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) подкрепа за действия за 
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насърчаване на равенството между 

половете и овластяването на 

жените, и по-специално чрез 

изпълнение на Резолюции 1325 и 2250 

на Съвета за сигурност на ООН, 

както и за участието и 

представителството на жени и 

млади хора във формалните и 

неформалните процеси в областта на 

мира; 

 

Изменение  456 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква г б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) подкрепа за действия за 

насърчаване на култура на ненасилие, 

включително формалното, 

неформалното и самостоятелното 

образование за мир; 

 

Изменение  457 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква г в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дв) подкрепа за действия за 

засилване на устойчивостта на 

държавите, обществата, 

общностите и хората, включително 

оценки на устойчивостта, 

предназначени да идентифицират 

местния капацитет в рамките на 

обществата, който им позволява да 

противостоят, да се адаптират и да 

се възстановяват бързо от този 

натиск и сътресения; 

 

Изменение  458 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква д г (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дг) подкрепа за международни 

наказателни съдилища и ad hoc 

национални съдилища, комисии за 

установяване на истината и 

помирение, преходно правосъдие и 

други механизми за правно уреждане 

на искове относно правата на човека 

и за отстояване и присъждане на 

права на собственост, установени в 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека и на правовата държава; 

 

Изменение  459 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 – буква д д (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дд) подкрепа за мерки за борба с 

незаконното използване и достъп до 

огнестрелни оръжия, малки оръжия и 

леки въоръжения; 

 

Изменение  460 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 1 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Мерките в тази област: 

 a) включват трансфер на ноу-хау, 

обмен на информация и добри 

практики, оценка на риска или 

заплахата, научни изследвания и 

анализ, системи за ранно 

предупреждение, обучение и 

предоставяне на услуги; 

 б)  допринасят за по-

нататъшното разгръщане на 

структурния диалог по въпросите за 

укрепването на мира; 
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 в)  могат да включват техническа 

и финансова помощ за изпълнението 

на дейности за подкрепа на 

укрепването на мира и на 

изграждането на държавни 

структури. 

 

Изменение  461 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 2 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съюзът предоставя техническа и 

финансова помощ, за да се подкрепят 

усилията на партньорите и действията 

на Съюза за справяне с глобалните, 

трансрегионалните и възникващите 

заплахи най-вече в следните области: 

Съюзът предоставя техническа и 

финансова помощ, за да се подкрепят 

усилията на партньорите и действията 

на Съюза за справяне с глобалните, 

трансрегионалните и възникващите 

заплахи в следните области: 

 

Изменение  462 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 2 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) заплахи за законността и реда, 

както и за сигурността и безопасността 

на хората, включително тероризъм, 

насилнически екстремизъм, 

организирана престъпност, 

киберпрестъпност, хибридни заплахи, 

незаконен трафик, търговия и транзит; 

a) заплахи за законността и реда, 

както и за сигурността и безопасността 

на хората, включително тероризъм, 

насилнически екстремизъм, 

организирана престъпност, 

киберпрестъпност, хибридни заплахи, 

незаконен трафик, търговия и транзит, 

по-специално укрепване на 

капацитета на правоприлагащите, 

съдебните и гражданските органи, 

които участват в борбата с 

тероризма, организираната 

престъпност, включително 

киберпрестъпността, и всички форми 

на незаконен трафик, както и в 

ефективния контрол на незаконната 

търговия и преминаване.  

 Дава се приоритет на 

трансрегионалното сътрудничество, 

включващо две или повече трети 
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държави, които са доказали ясна 

политическа воля за решаване на 

възникващите проблеми. 

 Мерките наблягат по-специално 

върху доброто управление и са в 

съответствие с международното 

право. Сътрудничеството в борбата с 

тероризма може да бъде 

осъществявано също така с отделни 

държави, региони или международни, 

регионални и подрегионални 

организации. 

 По отношение на помощта за 

органите, които участват в борбата 

с тероризма, се дава приоритет на 

мерките за подкрепа, отнасящи се до 

развитието и укрепването на 

законодателството за 

противодействие на тероризма, 

изпълнението и практиката на 

финансовото право, на митническото 

право и на правото в областта на 

имиграцията, разработването на 

процедури за правоприлагане, които 

съответстват на най-високите 

международни стандарти и на 

международното право, укрепването 

на демократичния контрол и на 

институционалните механизми за 

надзор, както и предотвратяването 

на отявления радикализъм.  

 По отношение на помощта, свързана 

с проблема с наркотиците, 

подобаващо внимание се отделя на 

международното сътрудничество, 

което цели насърчаване на добрите 

практики, свързани с намаляване на 

търсенето, производството и 

вредите; 

 

Изменение  463 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) заплахи за обществените б) заплахи за обществените 
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пространства, критичната 

инфраструктура, киберсигурността, 

както и за общественото здраве или за 

стабилността на околната среда, заплахи 

за морската сигурност, заплахи, 

произтичащи от въздействията от 

изменението на климата; 

пространства, критичната 

инфраструктура, включително 

международния транспорт, в т.ч. 

пътническите и товарните превози, 

енергийните операции и 

енергоразпределението, 

киберсигурността, както и за 

общественото здраве, включително 

внезапните епидемии с потенциално 

транснационално въздействие, или за 

стабилността на околната среда, заплахи 

за морската сигурност, глобални и 

трансрегионални заплахи, 

произтичащи от въздействията от 

изменението на климата, които имат 

потенциален дестабилизиращ ефект 

върху мира и сигурността; 

 

Изменение  464 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 2 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) намаляване на рискове, породени 

от умишлени действия, аварии или 

природни бедствия, свързани с 

химични, биологични, радиологични и 

ядрени материали или агенти, и 

рискове, свързани с инсталации или 

обекти; 

в) намаляване на рискове, породени 

от умишлени действия, аварии или 

природни бедствия, свързани с 

химични, биологични, радиологични и 

ядрени материали или агенти, и 

рискове, свързани с инсталации или 

обекти, по-специално в следните 

области: 

 (1)  оказване на подкрепа и 

насърчаване на дейности за 

граждански научни изследвания като 

алтернатива на свързаните с 

отбраната научни изследвания; 

 (2)  подобряване на практиките за 

безопасност, свързани с граждански 

обекти, в които чувствителни 

химични, биологични, радиологични и 

ядрени материали или агенти се 

съхраняват или се третират в 

контекста на гражданските 

програми за научни изследвания;  

 (3)  оказване на подкрепа, в 

рамките на политиките за 
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сътрудничество на Съюза и техните 

цели, за установяването на 

граждански инфраструктури и 

съответни граждански изследвания, 

необходими за закриването, 

разчистването или конверсията на 

оръжейни съоръжения и обекти, 

когато бъде обявено, че вече не са 

част от отбранителна програма;  

 (4)  засилване на капацитета на 

компетентните граждански органи, 

участващи в развитието и 

изпълнението на ефективен контрол 

на незаконния трафик на химични, 

биологични, радиологични и ядрени 

материали или агенти (включително 

оборудването за тяхното 

производство или доставка); 

 (5)  разработване на правната 

рамка и на институционалния 

капацитет за установяване и 

изпълнение на ефективни мерки за 

контрол при износ, по-специално на 

изделия с двойна употреба, 

включително мерки за регионално 

сътрудничество, и по отношение на 

прилагането на разпоредбите на 

Договора за търговията с оръжие и 

насърчаването на спазването му; 

 (6)  разработване на ефективни 

мерки за гражданска готовност при 

бедствия, планове за действие при 

извънредни ситуации, ответни мерки 

при кризи и капацитет за мерки за 

справяне с последиците.  

 Тези дейности се разработват във 

връзка с дейностите по Европейския 

инструмент за сътрудничество в 

областта на ядрената безопасност, 

създаден с Регламент (ЕС).../... 

[Регламент за Европейски 

инструмент за сътрудничество в 

областта на ядрената безопасност]. 
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Изменение  465 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – точка 2 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) изграждане на капацитет в 

подкрепа на сигурността и развитието 

(ПРСР). 

г) изграждане на капацитет на 

военните участници в подкрепа на 

развитието и сигурността за развитие. 

 

Изменение  466 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Разработване на решаващите 

елементи на една ефективна и 

всеобхватна здравна система, които се 

разглеждат най-добре на наднационално 

равнище, за да се осигури равен достъп 

до здравни услуги, сексуално и 

репродуктивно здраве и права; 

a) Разработване на решаващите 

елементи на една ефективна и 

всеобхватна здравна система, които се 

разглеждат най-добре на наднационално 

равнище, за да се осигури равен, 

финансово достъпен, приобщаващ и 

универсален достъп до услуги за 

общественото здраве и  сексуално и 

репродуктивно здраве и права; 

 

Изменение  467 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 1 – буква а а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) Насърчаване, предоставяне и 

разширяване на съществени услуги и 

услуги за психологическа подкрепа на 

жертвите на насилие, по-специално 

деца и жени, жертви на изнасилване; 

 

Изменение  468 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 1 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Разглеждане на глобалната 

здравна сигурност чрез научни 

изследвания и контрол в областта на 

заразните болести, превръщане на 

знанията в продукти и политики, с 

които се решават променящите се 

медицински разходи (незаразни 

болести, всички форми на недохранване 

и фактори, свързани с околната среда), 

както и оформяне на световните пазари, 

за да се подобри достъпът до основни 

медицински консумативи и здравни 

услуги, особено за сексуалното и 

репродуктивното здраве. 

в) Разглеждане на глобалната 

здравна сигурност чрез научни 

изследвания и контрол в областта на 

заразните болести, включително 

болестите, свързани с бедността, и 

неизследваните болести, като се води 

борба с тези болести и 

фалшифицираните лекарства, 

превръщане на знанията в безопасни, 

физически и финансово достъпни 

продукти и политики, с които се 

решават въпросите с имунизацията, 

широкия спектър на променящата се 

заболеваемост, нововъзникващите 

болести и повторната им поява и 

епидемиите и антимикробната 

устойчивост (незаразни болести, 

всички форми на недохранване и 

фактори, свързани с околната среда), 

както и оформяне на световните пазари, 

за да се подобри достъпът до основни 

медицински консумативи и здравни 

услуги, особено за сексуалното и 

репродуктивното здраве. 

 

Изменение  469 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 1 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) Подкрепа за инициативи за 

увеличаване на достъпа до безопасни, 

ефикасни и финансово достъпни 

лекарства, включително генерични 

лекарства, диагностика и свързани 

здравни технологии, и използване на 

всички налични инструменти за 

намаляване на цената на 

животоспасяващи лекарства и 

диагностика. 
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Изменение  470 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 1 – буква в б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) Насърчаване на доброто здраве 

и борба със заразните болести чрез 

укрепване на здравните системи и 

постигане на целите за устойчиво 

развитие, включително чрез 

поставяне на по-силен акцент върху 

превенцията и справянето с 

предотвратими с ваксини 

заболявания; 

 

Изменение  471 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Насърчаване на съвместните 

усилия в световен мащаб за 

приобщаващо и справедливо качествено 

образование и обучение на всички 

равнища, включително при извънредни 

и кризисни ситуации; 

a) Насърчаване на постигането на 

договорените на международно 

равнище цели в образованието и на 

борбата с образователната бедност 

посредством съвместни усилия в 

световен мащаб за приобщаващо и 

справедливо качествено образование и 

обучение на всички равнища, за всяка 

възраст, включително развитие в 

ранна детска възраст, при извънредни 

и кризисни ситуации, и с особен 

акцент върху укрепването на 

системите за безплатно публично 

образование; 

 

Изменение  472 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Повишаване на знанията, 

уменията и ценностите чрез 

б) Повишаване на знанията, 

научните изследвания и иновациите, 
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партньорства и съюзи за активно 

гражданство и продуктивни, 

приобщаващи и устойчиви общества; 

уменията и ценностите чрез 

партньорства и съюзи за активно 

гражданство и продуктивни, 

образовани, демократични, 

приобщаващи и устойчиви общества; 

 

Изменение  473 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Подкрепа за действията в 

световен мащаб за намаляване на 

всички измерения на неравенствата, 

като например различията между 

момичета/жените и момчета/мъжете, за 

да се гарантира, че всеки има равни 

възможности да участва в 

икономическия и социалния живот. 

в) Подкрепа за действията в 

световен мащаб за намаляване на 

всички измерения на дискриминацията 

и неравенствата, като например 

различията между момичета/жените и 

момчета/мъжете, за да се гарантира, че 

всеки има равни възможности да 

участва в икономическия, 

политическия, социалния и културния 

живот. 

 

Изменение  474 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 2 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) Подкрепа на усилията и 

усъвършенстване на добрите 

практики, прилагани от участниците 

от гражданското общество, за да се 

гарантира приобщаващо и качествено 

образование в нестабилна среда, 

когато управленските структури са 

слаби. 

 

Изменение  475 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 2 – буква в б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) Подкрепа за действия за 

насърчаване на сътрудничеството в 

областта на спорта, за да се 

допринесе за оправомощаването на 

жените и младите хора и на 

отделните лица и общностите, 

както и за целите на Програмата до 

2030 г., свързани със здравето, 

образованието и социалното 

приобщаване; 

 

Изменение  476 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 4 – част А – точка 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Жени и деца 3. Жени 

 

Изменение  477 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Ръководене и подкрепа на 

усилията в световен мащаб, 

партньорствата и съюзите, за да се 

премахнат всички форми на насилие 

срещу жените и момичетата; това 

включва физическо, психологическо, 

сексуално, икономическо и други 

видове насилие и дискриминация, 

включително изключване, на което 

жените са подложени в различните 

области на техния личен и публичен 

живот; 

a) Ръководене и подкрепа на 

местни, национални, регионални 

инициативи и усилия в световен 

мащаб, партньорствата и съюзите за 

правата на жените, както е посочено 

в Конвенцията на ООН за премахване 

на всички форми на дискриминация по 

отношение на жените и 

Факултативния протокол към нея, за 

да се премахнат всички форми на 

насилие, вреди практики и всички 

форми на дискриминация срещу 

жените и момичетата; това включва 

физическо, психологическо, сексуално, 

икономическо, политическо и други 

видове насилие и дискриминация, 

включително изключване, на което 

жените са подложени в различните 
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области на техния личен и публичен 

живот; 

 

Изменение  478 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 3 – буква а а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) Предприемане на действия по 

отношение на първопричините за 

неравенството между половете като 

средство за подкрепа на 

предотвратяването на конфликти и 

изграждането на мира; насърчаване 

на овластяването на жените, 

включително в ролята им на 

участници за развитие и миротворци; 

овластяване на представителството, 

гласа и участието на жените и 

момичетата в социалния, 

икономическия, политическия и 

гражданския живот. 

 

Изменение  479 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 3 – буква а б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) Насърчаване на защитата и 

упражняването на правата на 

жените и момичетата, включително 

икономическите, трудовите, 

социалните и политическите права, и 

на сексуалното и репродуктивното 

здраве и права, включително 

здравните услуги в областта на 

услугите, образованието и 

доставките в областта на 

сексуалното и репродуктивното 

здраве. 
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Изменение  480 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Насърчаване на нови 

инициативи за изграждане на по-

силни системи за защита на децата в 

трети държави, като се гарантира, 

че децата са защитени от всички 

форми на насилие, злоупотреба и 

пренебрегване, включително чрез 

насърчаване на прехода от 

институционални към предоставяни 

от общността грижи за децата. 

заличава се 

 

Изменение  481 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Децата и младите хора 

 a)  Насърчаване на нови 

инициативи за изграждане на по-

силни системи за защита на децата в 

трети държави, като се гарантира, 

че децата получават най-добър старт 

в живота и са защитени от всички 

форми на насилие, злоупотреба и 

пренебрегване, включително чрез 

насърчаване на прехода от 

институционални към предоставяни 

от общността грижи за децата. 

 б)  Насърчаване на достъпа до 

основни социални услуги за децата и 

младите хора, включително най-

маргинализираните, с акцент върху 

здравето, храненето, образованието, 

развитието в ранна детска възраст и 

социалната закрила, включително 

услуги, свързани със сексуалното и 

репродуктивното здраве, информация 

и доставки, специални услуги, 

благоприятни за младите хора, и 
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широкообхватно сексуално 

образование, хранене, образование и 

социална закрила. 

 в)  Насърчаване на достъпа на 

младите хора до умения и достойни и 

качествени работни места 

посредством образование, 

професионално и техническо обучение 

и достъп до цифровите технологии; 

подпомагане на младежкото 

предприемачество и насърчаване на 

създаването на устойчиви работни 

места с достойни условия на труд; 

 г)  насърчаване на инициативи, 

които овластяват младите хора и 

децата и подкрепят политики и 

действия, които гарантират 

тяхното приобщаване, пълноценно 

гражданско и политическо участие и 

социално признаване, като се отчита 

техният реален потенциал като 

положителни носители на промяна в 

области като мира, сигурността, 

устойчивото развитие, изменението 

на климата, опазването на околната 

среда и намаляването на бедността. 

 

Изменение  482 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 4 – част А – точка 4 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Миграция и принудително 

разселване 

4. Миграция, мобилност и 

принудително разселване 

 

Изменение  483 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 4 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Гарантиране на продължаващата 

ръководна роля на ЕС при оформянето 

на световната програма за управление 

a) Гарантиране на продължаващата 

ръководна роля на ЕС при оформянето 

на световната програма за управление 
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на миграцията и принудителното 

разселване във всичките ѝ измерения; 

на миграцията и принудителното 

разселване във всичките ѝ измерения, за 

да се улесни безопасната, 

организирана и уредена миграция; 

 

Изменение  484 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 4 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Управление и подкрепа за 

глобалния и междурегионалния диалог 

относно политиката, включително 

обмен и сътрудничество в областта на 

миграцията и принудителното 

разселване; 

б) Управление и подкрепа за 

глобалния и междурегионалния диалог 

относно политиката, включително 

относно миграцията юг-юг и обмена и 

сътрудничеството в областта на 

миграцията и принудителното 

разселване; 

 

Изменение  485 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 4 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) Сътрудничеството в тази 

област прилага основан на правата 

подход и се управлява в съответствие 

с [фонд „Убежище и миграция“] при 

пълно спазване на човешкото 

достойнство и на принципа за 

съгласуваност на политиките за 

развитие. 

 

Изменение  486 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Осъществяване на принос към 

световната програма за достоен труд, 

по-специално в световните вериги на 

стойността, както и подобряване на 

б) Осъществяване на принос към 

световната програма за достоен труд за 

всички в здравословна среда на базата 

на основните трудови стандарти на 
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познаването на ефективните политики 

за заетост, които отговарят на нуждите 

на пазара на труда, включително 

професионалното образование и 

обучение (ПОО) и ученето през целия 

живот; 

МОТ, включително социалния диалог, 

заплащане, гарантиращо жизнен 

минимум и борбата срещу детския 

труд, по-специално чрез постигането 

на устойчиви и отговорни световни 
вериги на стойността, основани на 

хоризонтални задължения за 

извършване на надлежна проверка, 

както и подобряване на познаването на 

ефективните политики за заетост, които 

отговарят на нуждите на пазара на 

труда, включително професионалното 

образование и обучение (ПОО) и 

ученето през целия живот; 

 

Изменение  487 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 5 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) Подкрепа за глобалните 

инициативи относно бизнеса и 

правата на човека, включително 

корпоративна отчетност за 

нарушения на правата и достъпа до 

средства за защита; 

 

Изменение  488 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 5 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Подкрепа за глобалните 

инициативи относно универсалната 

система за социална закрила, която 

следва принципите на ефикасност, 

устойчивост и равнопоставеност; 

включително подкрепа за преодоляване 

на неравенството и гарантиране на 

социалното сближаване; 

в) Подкрепа за глобалните 

инициативи относно универсалната 

система за социална закрила, която 

следва принципите на ефикасност, 

устойчивост и равнопоставеност, 

включително подкрепа за преодоляване 

на неравенството и гарантиране на 

социалното сближаване, по-специално 

чрез създаването и укрепването на 

устойчиви системи за социална 

закрила и схеми за социално 

осигуряване, както и посредством 



 

 370 

фискална реформа, подобряваща 

капацитета на данъчните системи и 

борбата с измамите, отклонението 

от данъчно облагане и агресивното 

данъчно планиране; 

 

Изменение  489 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 6 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Насърчаване на инициативите за 

културно многообразие и 

междукултурен диалог за мирни 

междуобщностни отношения; 

a) Насърчаване на инициативите за 

културно многообразие, междукултурен 

и междурелигиозен диалог за мирни 

междуобщностни отношения; 

 

Изменение  490 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 6 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Подкрепа за културата като 

двигател за устойчиво социално и 

икономическо развитие, както и 

засилване на сътрудничеството в 

областта на културното наследство. 

б) Подкрепа за културата и 

творческото и художествено 

изразяване като двигател за устойчиво 

социално и икономическо развитие, 

както и засилване на сътрудничеството 

и опазването в областта на културното 

наследство и на съвременните 

изкуства и други културни изяви; 

 

Изменение  491 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 6 – буква б а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) Развитие на местните 

занаяти като начин за запазване на 

местното културно наследство. 
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Изменение  492 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 6 – буква б б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) Засилване на 

сътрудничеството за съхраняване, 

опазване и укрепване на културното 

наследство, включително опазването 

на особено уязвимото културно 

наследство, по-специално на 

малцинствата и изолираните 

общности и коренното население; 

 

Изменение  493 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 6 – буква б в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бв) Подкрепа за инициативите за 

връщане на културни ценности в 

техните държави на произход или 

реституцията им в случай на 

незаконно изземване. 

 

Изменение  494 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 6 – буква б г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бг) Подкрепа на 

сътрудничеството в областта на 

културата със Съюза, включително 

чрез обмен, партньорства и други 

инициативи, както и признаване на 

професионализма на авторите, 

хората на изкуството и операторите 

в сферата на културата и 

творчеството; 

 

Изменение  495 
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Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 6 – буква б д (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бд) Подкрепа за сътрудничество и 

партньорства между спортни 

организации; 

 

Изменение  496 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част Б – точка 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Допринасяне към външното 

измерение на политиките на Съюза в 

областта на околната среда и 

изменението на климата; 

б) Допринасяне към външното 

измерение на политиките на Съюза в 

областта на околната среда и 

изменението на климата при пълно 

зачитане на принципа на 

съгласуваност на политиките за 

развитие; 

 

Изменение  497 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част Б – точка 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Включване на целите за околната 

среда, изменението на климата и 

намаляването на риска от бедствия в 

политиките, плановете и инвестициите, 

включително чрез подобряване на 

знанията и информацията; 

в) Включване на целите за околната 

среда, изменението на климата и 

намаляването на риска от бедствия в 

политиките, плановете и инвестициите, 

включително чрез подобряване на 

знанията и информацията, в това число 

в програмите или мерките за 

междурегионално сътрудничество, 

установени, от една страна, между 

държавите и регионите партньори и 

от друга – съседните най-отдалечени 

региони и отвъдморските страни и 

територии, обхванати от Решението 

за ОСТ; 
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Изменение  498 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част Б – точка 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Изпълнение на международните 

инициативи и инициативите на ЕС за 

насърчаване адаптирането към 

изменението на климата и смекчаване 

на последиците от него, устойчиво на 

изменението на климата развитие с 

ниски нива на въглеродни емисии, 

включително чрез изпълнението на 

национално определените приноси 

(НОП) и стратегии за устойчиво на 

изменението на климата развитие с 

ниски нива на въглеродни емисии, 

насърчаване на намаляването на риска 

от бедствия, справяне със замърсяването 

на околната среда и спирането на 

загубата на биологично разнообразие, 

насърчаване на опазването и 

устойчивото използване и управление 

на сухоземните и водните екосистеми и 

възобновяемите природни ресурси, 

включително земите, водите, океаните, 

рибните ресурси и горите, справяне с 

обезлесяването, влошаването на 

състоянието на земите, незаконната сеч 

и трафика на екземпляри от дивата 

флора и фауна, справяне със 

замърсяването и осигуряване на 

здравословна околна среда, справяне с 

нововъзникващи проблеми, свързани с 

климата и околната среда, насърчаване 

на ефективността на ресурсите, 

устойчивото потребление и 

производство, доброто управление на 

химикалите и отпадъците, както и 

подкрепа за прехода към устойчиви на 

изменението на климата зелени и 

кръгови икономики с ниски нива на 

въглеродните емисии. 

г) Изпълнение на международните 

инициативи и инициативите на ЕС за 

насърчаване адаптирането към 

изменението на климата и смекчаване 

на последиците от него, устойчиво на 

изменението на климата развитие с 

ниски нива на въглеродни емисии, 

включително чрез изпълнението на 

национално определените приноси 

(НОП) и стратегии за устойчиво на 

изменението на климата развитие с 

ниски нива на въглеродни емисии, 

насърчаване на намаляването на риска 

от бедствия, справяне със замърсяването 

на околната среда и спирането на 

загубата на биологично разнообразие, 

опазването и устойчивото използване и 

управление на сухоземните и водните 

екосистеми и възобновяемите природни 

ресурси, включително земите, водите, 

океаните, рибните ресурси и горите, 

справяне с обезлесяването, 

опустиняването, влошаването на 

състоянието на земите, незаконната сеч 

и трафика на екземпляри от дивата 

флора и фауна, справяне със 

замърсяването и осигуряване на 

здравословна околна среда, справяне с 

нововъзникващи проблеми, свързани с 

климата и околната среда, насърчаване 

на ефективността на ресурсите, 

устойчивото потребление и 

производство, интегрираното 

управление на водните ресурси, 

доброто управление на химикалите и 

отпадъците, както и подкрепа за 

прехода към устойчиви на изменението 

на климата зелени и кръгови икономики 

с ниски нива на въглеродните емисии; 
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Изменение  499 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част Б – точка 1 – буква г а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) Насърчаване на устойчиви от 

гледна точка на околната среда 

селскостопански практики, 

включително агроекологията, с цел да 

се защитят екосистемите и 

биологичното разнообразие и да се 

засили екологичната и социалната 

устойчивост на изменението на 

климата, като се отделя особено 

внимание на подкрепата на дребните 

производители, работниците и 

занаятчиите; 

 

Изменение  500 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част Б – точка 1 – буква г б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) Изпълнение на 

международните инициативи и 

инициативите на Съюза за справяне 

със загубата на биологично 

разнообразие, насърчаване на 

опазването, устойчивото използване 

и управление на земните и морските 

екосистеми и свързаното с тях 

биологично разнообразие. 

 

Изменение  501 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част Б – точка 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Подкрепа за усилията, 

ангажиментите, партньорствата и 

съюзите в световен мащаб, 

включително прехода към устойчива 

a) Подкрепа за усилията, 

ангажиментите, партньорствата и 

съюзите в световен мащаб, и по-

специално за прехода към устойчива 
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енергия; енергия; 

 

Изменение  502 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част Б – точка 2 – буква а а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) Насърчаване на енергийната 

сигурност за партньорските държави 

и местните общности, например чрез 

диверсификация на източниците и 

трасетата, проучване на въпроси, 

свързани с ценовите колебания, 

потенциала за намаляване на 

емисиите, подобряването на 

пазарите и насърчаването на 

енергийните връзки, и по-конкретно 

на електропреносните връзки и 

търговията; 

 

Изменение  503 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част Б – точка 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Насърчаване на правителствата 

партньори да включат политиката за 

енергийния сектор и реформите на 

пазара, така че да се създаде 

благоприятна среда за инвестициите, 

осигуряване на по-голям достъп до 

енергийни услуги, които са достъпни, 

съвременни, надеждни и устойчиви, 

като се обръща особено внимание на 

енергията от възобновяеми източници и 

енергийната ефикасност. 

б) Насърчаване на правителствата 

партньори да включат политиката за 

енергийния сектор и реформите на 

пазара, така че да се създаде 

благоприятна среда за приобщаващия 

растеж и инвестициите, осигуряване 

на по-голям достъп до енергийни 

услуги, които са  благоприятни за 

климата, финансово достъпни, 

съвременни, надеждни и устойчиви, 

като се отдава приоритет на 

енергията от възобновяеми източници и 

енергийната ефективност; 

 

Изменение  504 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част В – точка 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Насърчаване на устойчиви 

частни инвестиции чрез иновативни 

механизми за финансиране и споделяне 

на риска; 

a) Насърчаване на устойчиви 

частни инвестиции чрез иновативни 

механизми за финансиране, 

включително за най-слабо развитите 
и нестабилните държави, които 

иначе не биха привлекли такива 

инвестиции и при които 

допълняемостта може да се докаже; 

 

Изменение  505 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част В – точка 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Подобряване на бизнес средата и 

инвестиционния климат, подкрепа за 

подобрения публично-частен диалог, 

както и укрепване на капацитета на 

микропредприятията и малките и 

средните предприятия, 

б) Развитие на социално и 

екологично отговорен местен частен 

сектор, подобряване на бизнес средата 

и инвестиционния климат, подкрепа за 

подобрения публично-частен диалог, 

както и укрепване на капацитета, 

конкурентоспособността и 

устойчивостта на местните 

микропредприятия, малките и 

средните предприятия, както и 

кооперациите и социалните 

предприятия, както и интегрирането 

им в местната, регионалната и 

световната икономика; 

 

Изменение  506 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част В – точка 1 – буква б а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) Насърчаване на финансовото 

приобщаване чрез стимулиране на 

достъпа до финансови услуги и 

ефективното им използване, като 

например микрокредитиране и 

спестявания, микрозастраховане и 

парични преводи, от 



 

 377 

микропредприятията и МСП и от 

домакинствата, по-специално на 

групите в неравностойно положение 

и уязвимите групи; 

 

Изменение  507 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част В – точка 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Подкрепа за търговската 

политика и търговските споразумения 

на Съюза, както и за тяхното 

изпълнение; подобряване на достъпа до 

пазарите на държави партньори и 

стимулиране на търговията, 

инвестициите и бизнес възможностите 

за предприятията от Съюза, като се 

премахват пречките пред достъпа до 

пазари и инвестициите. 

в) Подкрепа за прилагането на 

търговската политика и търговските 

споразумения на Съюза, които имат за 

цел устойчиво развитие; подобряване 

на достъпа до пазарите на държави 

партньори и стимулиране на 

справедливата търговия, 

отговорните и отчетни инвестиции 
и бизнес възможностите за 

предприятията от Съюза, като се 

премахват пречките пред достъпа до 

пазари и инвестициите, както и с цел 

улесняване на достъпа до технологии, 

които са благоприятни за климата и 

интелектуална собственост, като 

същевременно се гарантира по-голямо 

споделяне на стойността и надлежна 

проверка по отношение на правата на 

човека във веригата за доставки и при 

пълно зачитане на съгласуваността 

на политиките за развитие, що се 

отнася до развиващите се държави; 

 

Изменение  508 

Предложение за регламент 

Приложение ІII – точка 4 – част В – точка 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Подкрепа и повлияване на 

международните стратегии, 

организации, механизми и участници, 

които решават основни въпроси, 

свързани със световната политика, и 

рамките около продоволствената и 

a) Подкрепа и повлияване на 

международните стратегии, 

организации, механизми и участници, 

които решават основни въпроси, 

свързани със световната политика, и 

рамките около устойчивата 
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хранителната сигурност; продоволствена и хранителна 

сигурност, и осъществяване на принос 

към отчетността относно 

международните ангажименти по 

продоволствена сигурност, хранене и 

устойчиво селско стопанство, 

включително устойчивите цели за 

развитие и Парижкото споразумение; 

 

Изменение  509 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част В – точка 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) подобряване на глобалните 

обществени блага с цел премахване на 

глада и недохранването; инструменти 

като Световната мрежа за 

продоволствени кризи укрепват 

капацитета за реагиране по подходящ 

начин на продоволствените кризи и 

изхранването в контекста на връзката 

между хуманитарната помощ, 

развитието и мира (следователно да се 

помогне при мобилизиране на ресурсите 

на стълб 3); 

б) Гарантиране на равен достъп 

до храна, включително чрез 

подпомагане на преодоляването на 

недостига на финансиране в 

областта на храненето; подобряване 

на глобалните обществени блага с цел 

премахване на глада и недохранването; 

инструменти като Световната мрежа за 

продоволствени кризи укрепват 

капацитета за реагиране по подходящ 

начин на продоволствените кризи и 

изхранването в контекста на връзката 

между хуманитарната помощ, 

развитието и мира (следователно да се 

помогне при мобилизиране на ресурсите 

на стълб 3); 

 

Изменение  510 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част В – точка 2 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) Подобряване на 

координираните и динамични усилия 

в множество сектори, за да се 

увеличи капацитетът за 

диверсифицирано местно и 

регионално производство на храни, да 

се обезпечат продоволствената и 

хранителната сигурност, както и 
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достъпът до питейна вода и да се 

засили устойчивостта на хората в 

най-уязвимо положение, по-специално 

в държавите, изложени на 

продължителни или повтарящи се 

кризи; 

 

Изменение  511 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част В – точка 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Потвърждаване на световно 

равнище на централната роля на 

устойчивото селско стопанство, 

рибарство и аквакултури с цел по-

голяма продоволствена сигурност, 

изкореняване на бедността, създаване на 

работни места, адаптиране към 

изменението на климата и смекчаване 

на последиците от него, устойчивост и 

добро състояние на екосистемите. 

в) Потвърждаване на световно 

равнище на централната роля на 

устойчивото селско стопанство, 

рибарство и аквакултури, включително 

малките селскостопански 

производители, животновъди и 

пасищни животновъди, с цел по-

голяма продоволствена сигурност, 

изкореняване на бедността, създаване на 

работни места, равен и устойчив 

достъп до ресурси и управление на 

ресурсите, включително земя и права 

по отношение на земята, води, 

(микро-) кредитиране, семена „с 

отворен код“ и други предимства за 

селското стопанство, адаптиране към 

изменението на климата и смекчаване 

на последиците от него, устойчивост и 

добро състояние на екосистемите; 

 

Изменение  512 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част В – точка 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Предоставяне на иновации чрез 

международни научни изследвания и 

повишаване на познанията и експертния 

опит, които са свързани по-специално с 

адаптирането към изменението на 

климата и смекчаването на последиците 

от него, биологичното разнообразие в 

г) Предоставяне на иновации чрез 

международни научни изследвания и 

повишаване на познанията и експертния 

опит, насърчаване и укрепване на 

местните и автономни стратегии за 

адаптиране, които са свързани по-

специално с адаптирането към 
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земеделието, световните и 

приобщаващи вериги на стойността, 

безопасността на храните, отговорните 

инвестиции, управлението на земя и 

владението на природни ресурси. 

изменението на климата и смекчаването 

на последиците от него, биологичното 

разнообразие в земеделието, световните 

и приобщаващи вериги на стойността, 

справедливата търговия, 

безопасността на храните, отговорните 

инвестиции, управлението на земя и 

владението на природни ресурси. 

 

Изменение  513 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част В – точка 2 – буква г а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) Активна подкрепа за по-голямо 

участие на гражданското общество и 

организации на селскостопански 

производители във вземането на 

решения относно политики и в 

програми за научни изследвания, 

както и повишаване на тяхното 

участие в изпълнението и оценката 

на правителствени програми; 

 

Изменение  514 

Предложение за регламент 

Приложение IІІ – точка 4 – част Г – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Насърчаване на приобщаващите 

общества, доброто икономическо 

управление, включително 

справедливото и приобщаващото 

мобилизиране на национални приходи, 

прозрачното управление на публичните 

финанси и ефективните и приобщаващи 

публични разходи. 

2. Насърчаване на приобщаващите 

общества, доброто икономическо 

управление, включително 

справедливото и приобщаващото 

мобилизиране на национални приходи и 

борбата с избягването на данъци, 

прозрачното управление на публичните 

финанси и ефективните и приобщаващи 

публични разходи. 

 

Изменение  515 

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – точка 4 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4 a. ОБЛАСТИ НА 

ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ВЪНШНАТА 

ПОЛИТИКА 

 Действията за подкрепа на целите, 

посочени в член 4, параграф 3, 

буква га), подкрепят външната 

политика на Съюза по политически и 

икономически въпроси и по въпроси, 

свързани с развитието и 

сигурността. Тези действия 

позволяват на Съюза да действа, 

когато има интерес към външната 

политика или възможност да се 

постигнат неговите цели, които е 

трудно да бъдат осъществени с други 

средства. Те може да обхващат 

следното: 

 a)  подкрепа на стратегиите 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, включително 

въпросите, свързани с миграцията, 

развитието, въпроси, свързани с 

изменението на климата и 

сигурността, и по-конкретно в 

следните области: 

 — 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 в областта на 

външната политика; 

 — подкрепа за ангажиментите 

към съответните трети държави по 

двустранни и глобални въпроси, които 
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са от общ интерес; 

 — насърчаване на адекватни 

последващи действия или 

координирано изпълнение във връзка с 

направените заключения и поетите 

ангажименти по време на 

съответните международни форуми; 

 б) подкрепа за търговската политика 

на Съюза: 

 — подкрепа за търговската 

политика на Съюза и за договарянето, 

изпълнението и прилагането на 

търговските споразумения при пълно 

зачитане на съгласуваността на 

политиката за развитие, що се 

отнася до развиващите се държави, 

както и привеждане в пълно 

съответствие с постигането на 

целите за устойчиво развитие; 

 — подкрепа за подобряване на 

достъпа до пазарите на държавите 

партньори и стимулиране на 

търговията, инвестициите и бизнес 

възможностите за предприятията 

от Съюза, по-специално за МСП, като 

се премахват пречките пред достъпа 

до пазари и инвестиции и се 

защитават правата върху 

интелектуалната собственост чрез 

икономическа дипломация и 

стопанско и регулаторно 

сътрудничество по отношение на 

развиващите се партньорски 

държави; 

 в)  принос към изпълнението на 

международното измерение на 

вътрешните политики на Съюза: 

 — принос към изпълнението на 

международното измерение на 

вътрешните политики на Съюза 

като, inter alia, политиките в 

областта на околната среда, 

изменението на климата, 

енергетиката, науката и 

образованието и сътрудничество 

относно управлението на океаните; 

 — насърчаване на вътрешните 
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политики на Съюза с ключови 

партньорски държави и подкрепа на 

регулаторното сближаване в тази 

насока; 

 г)  насърчаване на 

широкоразпространеното разбиране 

за Съюза, на видимостта за него и на 

ролята му на световната сцена: 

 — насърчаване на 

широкоразпространеното разбиране 

за Съюза, на видимостта за него и на 

ролята му на световната сцена 

посредством стратегическа 

комуникация, публична дипломация, 

контакти между хората, културна 

дипломация, сътрудничество в 

областта на образователните и 

академичните въпроси и дейности по 

осведомяване за насърчаване на 

ценностите и интересите на Съюза; 

 — 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+“). 

 С тези действия се прилагат 

иновативни политики или 

инициативи, които съответстват на 

текущите или променящите се 

нужди в краткосрочен до 

средносрочен план, възможностите и 

приоритетите, включително с 

потенциала за предоставяне на 

информация относно бъдещите 

действия в рамките на географски 

или тематични програми. Те са 

насочени към задълбочаването на 

отношенията и диалога на Съюза, 

както и към изграждането на 

партньорства и съюзи с ключови 

държави от стратегически интерес, 

и по-специално с тези с бързо 

развиващи се икономики и държави 

със среден доход, които играят все по-
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важна роля на световната сцена, 

включително в глобалното 

управление, външната политика, 

международната икономика и 

многостранните форуми. 

 

Изменение  516 

Предложение за регламент 

Приложение IV – точка 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Действия, които допринасят за 

стабилността и предотвратяването на 

конфликти в спешни ситуации, 

възникващи кризи, кризи и 

следкризисни ситуации 

1. Действия, които допринасят за 

мира, стабилността и 

предотвратяването на конфликти в 

спешни ситуации, възникващи кризи, 

кризи и следкризисни ситуации 

 

Изменение  517 

Предложение за регламент 

Приложение IV– точка 1 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) ситуация на неотложност, на 

криза, на възникваща криза или на 

природни бедствия; 

a) ситуация на неотложност, на 

криза, на възникваща криза или на 

природни бедствия, когато има 

отношение към стабилността, мира 

и сигурността; 

 

Изменение  518 

Предложение за регламент 

Приложение IV– точка 1 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) ситуация, застрашаваща 

демокрацията, законността и реда, 

защитата на правата на човека и 

основните свободи или сигурността и 

безопасността на лицата, по-специално 

на тези, изложени на насилие, основано 

на пола, в ситуации на нестабилност; 

б) ситуация, застрашаваща мира, 

демокрацията, законността и реда, 

защитата на правата на човека и 

основните свободи или сигурността и 

безопасността на лицата, по-специално 

на тези, изложени на насилие, основано 

на пола, в ситуации на нестабилност; 
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Изменение  519 

Предложение за регламент 

Приложение IV – точка 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1 a. Техническата и финансовата 

помощ, посочена в параграф 1, може 

да обхваща следното: 

 a)  подкрепа посредством 

предоставяне на техническа и 

логистична помощ за усилията, 

предприети от международни, 

регионални и местни организации, 

държавни субекти и представители 

на гражданското общество, за 

насърчаване изграждането на доверие, 

медиацията, диалога и помирението, 

преходното правосъдие, 

овластяването на жените и младите 

хора, по-специално по отношение на 

напрежението в общността и 

продължителните конфликти; 

 б)  подкрепа за изпълнение на 

резолюциите на Съвета за сигурност 

на ООН, и по-специално на тези 

относно жените и младите хода, 

мира и сигурността, и по-конкретно в 

нестабилни държави, държави с 

нерешен конфликт и държави след 

конфликт; 

 в)  подкрепа за установяване и 

функциониране на временни 

администрации, получили мандат в 

съответствие с международното 

право; 

 г)  подкрепа за развитие на 

демократични, плуралистични 

държавни институции, включително 

мерки за засилване на ролята на 

жените в тези институции, 

ефективна гражданска 

администрация и граждански надзор 

върху системата за сигурност, както 

и мерки за засилване на капацитета 

на правоприлагащите и съдебните 

органи, които участват в борбата с 

тероризма, организираната 
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престъпност и всички форми на 

незаконен трафик; 

 д)  подкрепа за международни 

наказателни съдилища и ad hoc 

национални съдилища, комисии за 

установяване на истината и 

помирение, преходно правосъдие и 

други механизми за правно уреждане 

на искове относно правата на човека 

и за отстояване и присъждане на 

права на собственост, установени в 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека и на правовата държава; 

 е)  подкрепа за укрепване на 

капацитета на държавата, когато е 

изправена пред значителен натиск да 

изгражда бързо, поддържа или 

възстановява основните си функции, 

както и основните елементи на 

социално и политическо сближаване; 

 ж)  подкрепа за мерките, 

необходими за започване на 

възстановяване и реконструкция на 

ключови инфраструктури, жилища, 

обществени сгради, икономически 

активи и съществен производствен 

капацитет, както и други мерки за 

повторното започване на 

икономическа дейност, създаването 

на заетост и установяването на 

минимални условия, необходими за 

устойчиво социално развитие; 

 з)  подкрепа за граждански мерки, 

свързани с демобилизацията и 

реинтеграцията на бивши бойци и 

техните семейства в гражданското 

общество и по целесъобразност 

тяхното репатриране, както и мерки 

за справяне с положението на децата 

и жените бойци; 

 и)  подкрепа за мерки за 

смекчаване на социалните ефекти от 

преструктурирането на 

въоръжените сили; 

 й)  подкрепа за мерки за справяне, в 

рамките на политиките за 
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сътрудничество на Съюза и техните 

цели, със социално-икономическото 

въздействие върху гражданското 

население на противопехотни мини, 

неексплодирали взривни боеприпаси 

или взривни военни остатъци. 

Дейностите, финансирани съгласно 

настоящия регламент, могат да 

обхващат, inter alia, обучение за 

рисковете, откриване на мини и 

прочистване от мини и във връзка с 

това – унищожаване на запасите; 

 к)  подкрепа за мерки за борба, в 

рамките на политиките за 

сътрудничество на Съюза и техните 

цели, с незаконната употреба и 

достъпа до огнестрелни оръжия, 

малки оръжия и леки въоръжения; 

 л)  подкрепа за мерки, които 

гарантират, че се отговаря адекватно 

на специфичните нужди на жените и 

децата в ситуации на криза и 

конфликт, включително 

предотвратяване на излагането им на 

насилие въз основа на пола; 

 м)  подкрепа за възстановяване и 

реинтеграция на жертвите на 

въоръжен конфликт, включително 

мерки за справяне със специфичните 

нужди на жените и децата; 

 н)  подкрепа за мерки за 

насърчаване и защита на зачитането 

на правата на човека и основните 

свободи, демокрацията и правовата 

държава и на съответните 

международни инструменти; 

 о)  подкрепа за социално-

икономически мерки за насърчаване на 

справедливия достъп до природните 

ресурси и тяхното прозрачно 

управление в ситуация на криза или на 

възникваща криза, включително 

изграждане на мира; 

 п)  подкрепа за мерки за справяне с 

потенциалното въздействие на 

внезапни движения на населението 

във връзка с политическото 
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положение и сигурността, 

включително мерки за справяне с 

нуждите на приемните общности в 

ситуация на криза или на възникваща 

криза, включително изграждане на 

мира; 

 р)  подкрепа за мерки за 

насърчаване развитието и 

организацията на гражданското 

общество и неговото участие в 

политическия процес, включително 

мерки за засилване на ролята на 

жените в тези процеси и мерки за 

насърчаване на независими, 

плуралистични и професионални 

медии; 

 с)  изграждане на капацитет на 

военните участници в подкрепа на 

развитието и сигурността за 

развитие. 

 

Изменение  520 

Предложение за регламент 

Приложение IV – точка 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Действията за бързо реагиране, 

посочени в член 4, параграф 4, буква б), 

са предназначени за ефективно 

засилване на устойчивостта и за 

установяване на връзки между 

хуманитарните действия и действията за 

развитие, което не може да се направи 

бързо чрез географски и тематични 

програми. 

Действията за бързо реагиране, 

посочени в член 4, параграф 4, буква б), 

са предназначени за ефективно 

засилване на устойчивостта и за 

установяване на връзки между 

хуманитарните действия и действията за 

развитие, което не може да се направи 

бързо чрез географски и тематични 

програми, както и за гарантиране на 

съгласуваност, последователност и 

взаимно допълване с хуманитарната 

помощ, както е посочено в член 5. 

 

Изменение  521 

Предложение за регламент 

Приложение IV– точка 2 – параграф 2 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) засилване на устойчивостта чрез 

подкрепа за хората, общностите, 

институциите и държавите, за да се 

подготвят по-добре, да издържат, да се 

адаптират към и да се възстановят бързо 

от политически, икономически и 

обществен натиск и сътресения, 

природни или предизвикани от човека 

бедствия, конфликти и заплахи в 

световен мащаб; включително чрез 

укрепване на капацитета на 

държавата, когато е изправена пред 

значителен натиск, да изгражда, 

поддържа или възстановява 

основните си функции, както и 

основните елементи на социално и 

политическо сближаване на 

обществата, общностите и хората, за да 

се управляват възможностите и 

рисковете по мирен и стабилен начин, 

както и за да се изгражда, поддържа или 

възстановява поминъкът по отношение 

на основния натиск; 

a) засилване на устойчивостта чрез 

подкрепа за хората, общностите, 

институциите и държавите, за да се 

подготвят по-добре, да издържат, да се 

адаптират към и да се възстановят бързо 

от политически, икономически и 

обществен натиск и сътресения, 

природни или предизвикани от човека 

бедствия, конфликти и заплахи в 

световен мащаб; включително чрез 

укрепване на капацитета на обществата, 

общностите и хората, за да се 

управляват възможностите и рисковете 

по мирен, стабилен и чувствителен по 

отношение на конфликти начин, 

както и за да се изгражда, поддържа или 

възстановява поминъкът по отношение 

на основния натиск, и чрез подкрепа за 

хората, общностите и обществата 

за идентифициране и укрепване на 

местния им капацитет да 

противостоят, да се адаптират и да 

се възстановяват бързо от този 

натиск и сътресения, включително 

от тези, които биха довели до 

ескалиране на насилието; 

 

Изменение  522 

Предложение за регламент 

Приложение IV– точка 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) осъществяване на краткосрочна 

рехабилитация и възстановяване, за да 

могат жертвите на природни или 

предизвикани от човека бедствия, 

конфликти и глобални заплахи да се 

възползват от минимална социално-

икономическа интеграция и възможно 

най-бързо да се създадат условия за 

подновяване на развитието въз основа 

на дългосрочни цели, определени от 

съответните региони и държави; това 

включва разглеждане на спешните и 

в) осъществяване на краткосрочна 

рехабилитация и възстановяване, за да 

могат жертвите на природни или 

предизвикани от човека бедствия, 

конфликти и глобални заплахи да се 

възползват от минимална социално-

икономическа интеграция и възможно 

най-бързо да се създадат условия за 

подновяване на развитието въз основа 

на дългосрочни цели, определени от 

съответните региони и държави; това 

включва разглеждане на спешните и 
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непосредствените нужди, които 

произтичат от разселването на хора 

(бежанци, разселени лица и връщащи 

се лица) след природни или 

предизвикани от човека бедствия; както 

и 

непосредствените нужди, които 

произтичат от принудителното 

разселване на хора след природни или 

предизвикани от човека бедствия; както 

и 

 

Изменение  523 

Предложение за регламент 

Приложение IV– точка 2 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) подпомагане на държавите или 

регионите от АКТБ при създаването на 

механизми за предотвратяване и 

подготовка за тях, включващи системи 

за предвиждане и ранно 

предупреждение, с оглед намаляването 

на последствията от бедствията. 

г) подпомагане на държавите, 

регионите от АКТБ, местните органи 

или съответните неправителствени 

организации при създаването на 

механизми за предотвратяване и 

подготовка за тях, включващи системи 

за предвиждане и ранно 

предупреждение, с оглед намаляването 

на последствията от бедствията. 

 

Изменение  524 

Предложение за регламент 

Приложение IV – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Действия за удовлетворяване 

на нуждите и приоритетите на 

външната политика 

заличава се 

Действията за бързо реагиране за 

подкрепа на целите, посочени в член 4, 

параграф 4, буква в), подкрепят 

външната политика на Съюза по 

политически и икономически въпроси 

и по въпроси, свързани със 

сигурността. Те позволяват на Съюза 

да действа, когато има спешен или 

неотложен интерес относно 

политиката или възможност да се 

постигнат неговите цели, които 

изискват бързо реагиране и които е 

трудно да бъдат осъществени с други 
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средства. 

Тези действия може да обхващат 

следното: 

 

a) подкрепа на стратегиите 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, включително 

въпросите, свързани с миграцията и 

сигурността, както и използване на 

възможностите в това отношение; 

 

б) подкрепа за търговската 

политика и търговските 

споразумения на Съюза, както и за 

тяхното изпълнение; и за 

подобряване на достъпа до пазарите 

на държавите партньори и 

стимулиране на търговията, 

инвестициите и бизнес 

възможностите за предприятията 

от Съюза, и по специално за МСП, 

като се премахват пречките пред 

достъпа до пазари и инвестиции чрез 

икономическа дипломация и 

стопанско и регулаторно 

сътрудничество. 

 

в) принос към изпълнението на 

международното измерение на 

вътрешните политики на Съюза 

като, наред с другото, политиките в 

областта на околната среда, 

изменението на климата, 

енергетиката и сътрудничество 

относно управлението на океаните; 

 

г) насърчаване на 

широкоразпространеното разбиране 

за Съюза, на видимостта за него и на 

ролята му на световната сцена 

посредством стратегическа 

комуникация, публична дипломация, 

контакти между хората, културна 

дипломация, сътрудничество в 

областта на образователните и 

академичните въпроси и дейности по 

осведомяване за отстояване на 
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ценностите и интересите на Съюза. 

С тези действия се осъществяват 

иновативни политики или 

инициативи, които съответстват на 

текущите или променящите се 

нужди в краткосрочен до 

средносрочен план, възможностите и 

приоритетите, включително с 

потенциала за предоставяне на 

информация относно бъдещите 

действия в рамките на географски 

или тематични програми. Те са 

насочени към задълбочаването на 

отношенията и диалога на Съюза, 

както и към изграждането на 

партньорства и съюзи с ключови 

държави от стратегически интерес, 

и по-специално с тези с бързо 

развиващи се икономики и държави 

със среден доход, които играят все по-

важна роля на световната сцена, 

включително в глобалното 

управление, външната политика, 

международната икономика и 

многостранните форуми. 

 

 

Изменение  525 

Предложение за регламент 

Приложение V – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Операциите на ЕФУР+, които могат да 

бъдат подкрепени чрез Гаранцията за 

външна дейност, са насочени по-

специално към следните приоритетни 

области: 

Операциите на ЕФУР+, които могат да 

бъдат подкрепени чрез Гаранцията за 

външна дейност, имат принос към 

следните приоритетни области: 

 

Изменение  526 

Предложение за регламент 

Приложение V – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) предоставяне на финансиране и 

подкрепа за развитието на частния и 

a) предоставяне на финансиране и 

подкрепа за развитието на частния 
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кооперативния сектор в съответствие с 

условията, посочени в член 209, 

параграф 2 от [Финансовия регламент], 

като се обръща особено внимание на 

местните дружества, микро-, малките и 

средните предприятия, насърчаване 

създаването на достойни работни места 

и насърчаване на приноса на 

европейските дружества към целта на 

ЕФУР+; 

сектор, социалните предприятия и 

кооперативния сектор в съответствие с 

условията, посочени в член 209, 

параграф 2 от [Финансовия регламент], 

за да се допринесе за устойчивото 

развитие на неговите икономически, 

социални и екологични измерения и за 

изпълнението на Програмата до 

2030 г., на Парижкото споразумение и 

когато е целесъобразно, на 

европейската политика за съседство 

и на целите, определени в член 3 от 

Регламент (ЕС).../... [ИПП III], за 

изкореняването на бедността, за 

насърчаването на уменията и 

предприемачеството, за равенството 

между половете и овластяването на 

жените и младите хора, като 

същевременно се зачитат и 

утвърждават принципите на 

правовата държава, доброто 

управление и правата на човека, като 

се обръща особено внимание на 

местните дружества, социалните 

предприятия, микро-, малките и 

средните предприятия, насърчаване на 

създаването на достойни работни места 

при спазване на относимите 

стандарти на МОТ, заплащане, 

гарантиращо жизнен минимум, 

икономически възможности и 

насърчаване на приноса на 

европейските дружества към целта на 

ЕФУР+; 

 

Изменение  527 

Предложение за регламент 

Приложение V – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да допринасят за действията в 

областта на климата и опазването и 

управлението на околната среда; 

д) да допринасят за действията в 

областта на климата и опазването и 

управлението на околната среда, като 

по този начин се генерират 

съпътстващи ползи за климата и 

околната среда чрез разпределянето 

на 45% от финансирането за 
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инвестиции, които допринасят за 

цели, свързани с климата, 

управлението и опазването на 

околната среда, биологичното 

разнообразие и борбата с 

опустиняването, като 30% от общия 

финансов пакет следва да бъдат 

предназначени за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата и за приспособяване към 

него; 

 

Изменение  528 

Предложение за регламент 

Приложение V – параграф 1 – буква e 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) допринасяне, чрез насърчаване 

на устойчивото развитие, за 

отстраняването на конкретните 

първопричини за незаконната 

миграция, както и за укрепване на 

устойчивостта на транзитните и 

приемащите общности, и допринасяне 

за трайната реинтеграция на 

мигрантите, завръщащи се в техните 

държави на произход, като се отдава 

дължимото внимание на 

утвърждаването на принципите на 

правовата държава, доброто управление 

и правата на човека; 

е) допринасяне, чрез насърчаване 

на устойчивото развитие, за 

отстраняването на бедността и 

неравенството, като движеща сила 
за миграцията, включително 

неуредената миграция, и 

принудителното разселване, и 

допринасяне за безопасна, 

регламентирана и уредена миграция 

чрез укрепване на устойчивостта на 

транзитните и приемащите общности, и 

допринасяне за трайната реинтеграция 

на мигрантите, завръщащи се в техните 

държави на произход, като се отдава 

дължимото внимание на 

утвърждаването на принципите на 

правовата държава, доброто управление, 

равенството между половете, 

социалната справедливост и правата 

на човека; 

 

Изменение  529 

Предложение за регламент 

Приложение V – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Създават се следните инвестиционни 
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прозорци: 

 - устойчива енергия и устойчива 

свързаност 

 - финансиране на микро-, малки 

и средни предприятия 

 - устойчиво селско стопанство, 

предприемачи от селските райони, 

включително селското стопанство за 

собствено ползване и дребното селско 

стопанство, пасищните скотовъдци 

и екологосъобразната аграрна 

промишленост 

 - устойчиви градове 

 - цифровизация за устойчиво 

развитие 

 - човешко развитие 

 

Изменение  530 

Предложение за регламент 

Приложение VI 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

 

Изменение  531 

Предложение за регламент 

Приложение VII – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Брой на учениците в начално 

и/или средно образование и обучение с 

подкрепа от ЕС 

(5) Брой на учениците, завършили 

начално и/или средно образование и 

придобили минимални умения по 

четене и математика, както и 

обучение с подкрепа от Съюза 

 

Изменение  532 

Предложение за регламент 

Приложение VII – точка 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Показател за политическа 

стабилност и за липса на насилие 

(9) Показател за политическа 

стабилност и за липса на насилие, 

основан на базова оценка 

 

Изменение  533 

Предложение за регламент 

Приложение VII – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всички показатели ще бъдат 

дeзагрегирани по пол, когато е 

уместно. 

Показател (4) се дезагрегира по пол, а 
показатели (2), (3) и (5) – по пол и 

възраст. 

 

Изменение  534 

Предложение за регламент 

Приложение VII а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Приложение VIIa 

 Държави партньори, за които 

Съюзът спира своята помощ. 

 [Определят се от Комисията 

съгласно член 15а.] 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0299 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 

на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ) (COM(2018)0465 – C8-

0274/2018 – 2018/0247(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2018)0465), 

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

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0274/2018), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 12 декември 2018 г.13, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.14, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

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

на комисията по международна търговия, комисията по бюджети, комисията по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по 

регионално развитие и комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи (A8-0174/2019), 

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

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

                                                 
13  ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 156. 
14  ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 8. 
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предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Целите на един инструмент за 

предприсъединителна помощ се 

различават съществено от общите 

цели на външната дейност на Съюза, 

тъй като този инструмент се 

стреми да подготви бенефициерите, 

посочени в приложение I, за бъдещо 

членство в Съюза и да подпомогне 

тяхното присъединяване. Поради 

това наличието на специален 

инструмент в подкрепа на 

разширяването е от основно значение, 

като едновременно с това се 

гарантира, че този инструмент 

допълва общите цели на външната 

дейност на Съюза, и по-специално тези 

на Инструмента за съседство, развитие и 

международно сътрудничество. 

(2) Целта на един инструмент за 

предприсъединителна помощ е да 

подготви бенефициерите, посочени в 

приложение I (бенефициерите), за 

бъдещо членство в Съюза и да 

подпомогне тяхното присъединяване, 

в съответствие с общите цели на 

външната дейност на Съюза, 

включително зачитането на 

основните права и принципи, както и 

защитата и насърчаването на 

правата на човека, демокрацията и 

правовата държава, посочени в член 

21 от Договора за Европейския съюз. 

Макар че специфичното естество на 

присъединителния процес гарантира 
наличието на специален инструмент в 

подкрепа на разширяването, целите и 

функционирането на този 

инструмент следва да бъдат в 

съответствие със и да допълват 
общите цели на външната дейност на 

Съюза, и по-специално тези на 

Инструмента за съседство, развитие и 

международно сътрудничество. 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Член 49 от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС) предвижда, че 

всяка европейска държава, която зачита 

ценностите на зачитане на човешкото 

достойнство, на свободата, 

демокрацията, равенството, правовата 

държава, както и на зачитане на правата 

на човека, включително правата на 

(3) Член 49 от ДЕС предвижда, че 

всяка европейска държава, която зачита 

ценностите на зачитане на човешкото 

достойнство, на свободата, 

демокрацията, равенството, правовата 

държава, както и на зачитане на правата 

на човека, включително правата на 

лицата, които принадлежат към 
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лицата, които принадлежат към 

малцинства, и която се ангажира да ги 

насърчава, може да поиска да членува в 

Съюза. Европейска държава, която е 

поискала да членува в Съюза, може да 

стане член едва когато е потвърдено, 

че отговаря на критериите за 

членство, установени на Европейския 

съвет през юни 1993 г. в Копенхаген 

(„критериите от Копенхаген“), и при 

условие че Съюзът разполага с 

необходимия капацитет за 

интегрирането на новата държава 

членка. Критериите от Копенхаген са 

свързани със стабилността на 

институциите, гарантиращи 

демокрацията, правовата държава, 

правата на човека и зачитането и 

закрилата на малцинствата, 

наличието на функционираща 

пазарна икономика, капацитета за 

справяне с конкурентния натиск и 

пазарните сили в рамките на Съюза и 

способността за поемане както на 

правата, така и на задълженията по 

Договорите, включително 

присъединяване към целите на 

политическия, икономическия и 

паричния съюз. 

малцинства, и която се ангажира да ги 

насърчава, може да поиска да членува в 

Съюза. Тези ценности са общи за 

държавите членки в общество, чиито 

характеристики са плурализмът, 

недискриминацията, 

толерантността, справедливостта, 

солидарността и равенството между 

жените и мъжете. 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Процесът на разширяване се 

основава на установени критерии и 

справедливи и строги условия. Всеки 

бенефициер се оценява според 

постигнатите от него резултати. 

Оценката на постигнатия напредък и 

идентифицирането на слабостите имат 

за цел да дадат стимули и насоки на 

изброените в приложение I 

бенефициери да продължат да 

провеждат необходимите мащабни 

реформи. За да се превърне 

перспективата за разширяване в 

(4) Процесът на разширяване се 

основава на установени критерии и 

справедливи и строги условия. Всеки 

бенефициер се оценява според 

постигнатите от него резултати. 

Оценката на постигнатия напредък и 

идентифицирането на слабостите имат 

за цел да дадат стимули и насоки на 

изброените в приложение I 

бенефициери да продължат да 

провеждат необходимите мащабни 

реформи. За да се превърне 

перспективата за разширяване в 



 

 401 

реалност, неотклонното следване на 

подхода, при който се започва работа 

първо по основните принципи15, 

продължава да е от съществено 

значение. Напредъкът по пътя към 

присъединяването зависи от спазването 

от всеки кандидат на ценностите на 

Съюза, както и от способността му да 

предприеме необходимите реформи за 

привеждане на своята политическа, 

институционална, правна, 

административна и икономическа 

система в съответствие с правилата, 

стандартите, политиките и практиките в 

Съюза. 

реалност, неотклонното следване на 

подхода, при който се започва работа 

първо по основните принципи15, 

продължава да е от съществено 

значение. Добросъседските 

отношения и регионалното 

сътрудничество, основаващи се на 

едно окончателно, приобщаващо и 

обвързващо решение на двустранните 

спорове, са основни елементи на 

процеса на разширяване и са от 

решаващо значение за сигурността и 

стабилността на Съюза като 

цяло. Напредъкът по пътя към 

присъединяването зависи от спазването 

от всеки кандидат на ценностите на 

Съюза, както и от способността му да 

предприеме и изпълни необходимите 

реформи за привеждане на своята 

политическа, институционална, правна, 

социална, административна и 

икономическа система в съответствие с 

правилата, стандартите, политиките и 

практиките в Съюза. Рамката за 

преговори определя изискванията, 

спрямо които се измерва напредъкът 

в преговорите за присъединяване с 

всяка страна кандидатка. 

_________________ _________________ 

15 Подходът, при който се започва 

работа първо по основните принципи, 

обвързва правовата държава и 

основните права с другите две ключови 

области на процеса на присъединяване: 

икономическото управление — по-

силен акцент върху икономическото 

развитие и по-голямата 

конкурентоспособност — и укрепването 

на демократичните институции и 

реформата на публичната 

администрация. Всеки от трите основни 

принципа е от решаващо значение за 

процесите на реформа в страните 

кандидатки и потенциалните кандидати 

и е насочен към основни опасения на 

гражданите. 

15 Подходът, при който се започва 

работа първо по основните принципи, 

обвързва правовата държава и 

основните права с другите две ключови 

области на процеса на присъединяване: 

икономическото управление — по-

силен акцент върху икономическото 

развитие и по-голямата 

конкурентоспособност — и укрепването 

на демократичните институции и 

реформата на публичната 

администрация. Всеки от трите основни 

принципа е от решаващо значение за 

процесите на реформа в страните 

кандидатки и потенциалните кандидати 

и е насочен към основни опасения на 

гражданите. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4а) Всяка европейска държава, 

която е кандидатствала за 

присъединяване към Съюза, може да 

стане член на Съюза едва когато е 

потвърдено, че изцяло отговаря на 

критериите за присъединяване, 

определени по време на срещата на 

Европейския съвет през юни 1993 г. в 

Копенхаген („критериите от 

Копенхаген“), и при условие че 

Съюзът разполага с необходимия 

капацитет за интегрирането на 

новата държава членка. Критериите 

от Копенхаген са свързани със 

стабилността на институциите, 

гарантиращи демокрацията, 

правовата държава, правата на 

човека и зачитането и защитата на 

малцинствата, наличието на 

функционираща пазарна икономика, 

капацитета за справяне с 

конкурентния натиск и пазарните 

сили в рамките на Съюза, и 

способността за поемане както на 

правата, така и на задълженията по 

Договорите, включително 

изпълнението на целите на 

политическия, икономическия и 

паричния съюз. 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Политиката на разширяване на 

Съюза представлява инвестиция в 

мира, сигурността и стабилността в 

Европа. Тя предоставя по-големи 

икономически и търговски 

възможности, които са от полза както за 

(5) Политиката на разширяване е 

неделима част от външната дейност 

на Съюза, като допринася за мира, 

просперитета и стабилността в 

границите на Съюза и отвъд тях. Тя 

предоставя по-големи икономически и 
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Съюза, така и за страните, стремящи се 

към членство в него. Перспективата за 

членство в Съюза има мощна 

преобразяваща сила, тъй като 

предполага извършването на 

положителни демократични, 

политически, икономически и социални 

промени. 

търговски възможности, които са от 

полза както за Съюза, така и за 

страните, стремящи се към членство в 

него, като същевременно се зачита 

принципът на постепенна 

интеграция, така че 

трансформацията в държавите 

бенефициери да се извърши 

безпроблемно. Перспективата за 

членство в Съюза има мощна 

преобразяваща сила, тъй като 

предполага извършването на 

положителни демократични, 

политически, икономически и социални 

промени. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Подпомагането следва също така 

да се извършва в съответствие със 

споразуменията, сключени между 

Съюза и бенефициерите, изброени в 

приложение I. Подпомагането следва 

да бъде съсредоточено главно върху 

оказването на помощ на бенефициерите, 

посочени приложение I, да укрепят 

демократичните институции и 

правовата държава, да реформират 

съдебната власт и публичната 

администрация, да зачитат основните 

права и да насърчават равенството 

между половете, толерантността, 

социалното приобщаване и 

недискриминацията. Подпомагането 

следва също така да подкрепя основните 

принципи и права, определени в 

Европейския стълб на социалните 

права17. Чрез подпомагането следва да 

продължи да бъде оказвана подкрепа за 

техните усилия за развитие на 

регионалното, макрорегионалното и 

трансграничното сътрудничество, както 

и за териториално развитие, 

включително посредством 

(7) Подпомагането следва също така 

да се извършва в съответствие с 

международните споразумения, 

сключени от Съюза, включително с 

бенефициерите. Подпомагането следва 

да бъде съсредоточено главно върху 

оказването на помощ на бенефициерите 

да укрепят демократичните институции 

и правовата държава, да реформират 

съдебната власт и публичната 

администрация, да зачитат основните 

права, включително правата на 

малцинствата, и да насърчават 

равенството между половете, 

толерантността, социалното 

приобщаване, зачитането на 

международните норми в областта 

на труда във връзка с правата на 

работниците и недискриминацията на 

уязвимите групи, включително 

децата и хората с увреждания. 

Подпомагането следва също така да 

подкрепя придържането от страна на 

бенефициерите към основните 

принципи и права, определени в 

Европейския стълб на социалните 
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изпълнението на макрорегионалните 

стратегии на Съюза. Освен това 

подпомагането следва да стимулира 

тяхното икономическо и социално 

развитие и икономическо управление, 

които лежат в основата на програма 

за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, включително чрез 

изпълнението на политики за 

регионалното развитие, политики за 

селското стопанство и развитието на 

селските райони, социални политики и 

политики по заетостта, както и чрез 

развитието на цифровата икономика и 

общество, като това се извършва в 

съответствие и с водещата инициатива 

„Програма в областта на цифровите 

технологии за Западните Балкани“. 

права17, както и към принципите на 

социалната пазарна икономика и 

приближаването към достиженията 

на социалното право. Чрез 

подпомагането следва да продължи да 

бъде оказвана подкрепа за техните 

усилия за развитие на регионалното, 

макрорегионалното и трансграничното 

сътрудничество, както и за 

териториално развитие, включително 

посредством изпълнението на 

макрорегионалните стратегии на Съюза, 

с цел развитие на добросъседски 

отношения и укрепване на процеса на 

помирение. То следва също да 

насърчава структурите за секторно 

регионално сътрудничество и да 

стимулира тяхното икономическо и 

социално развитие и икономическо 

управление, да насърчава 

икономическата интеграция с 

единния пазар на ЕС, включително 

митническото сътрудничество, да 

насърчава откритата и справедлива 

търговия, като се поддържа програма 

за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, включително чрез 

изпълнението на политики за 

регионалното развитие, сближаване и 

приобщаване, политики за селското 

стопанство и развитието на селските 

райони, социални политики и политики 

по заетостта, както и чрез развитието на 

цифровата икономика и общество, като 

това се извършва в съответствие и с 

водещата инициатива „Програма в 

областта на цифровите технологии за 

Западните Балкани“. 

_________________ _________________ 

17 Европейският стълб на социалните 

права бе тържествено обявен от 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията на Социалната среща на 

върха за справедливи работни места и 

растеж на 17 ноември 2017 г. в 

Гьотеборг. 

17 Европейският стълб на социалните 

права бе тържествено обявен от 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията на Социалната среща на 

върха за справедливи работни места и 

растеж на 17 ноември 2017 г. в 

Гьотеборг. 

Изменение  7 
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Предложение за регламент 

Съображение 7 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) Като се вземе предвид 

трансформационното естество на 

процеса на реформи по време на 

процеса на разширяване в страните 

кандидатки, Съюзът следва да засили 

своите усилия за приоритизиране на 

ключови области за финансирането 

от Съюза, като например 

изграждането на институции и 

укрепването на сигурността, и за 

увеличаване на своята подкрепа за 

страните кандидатки при 

изпълнението на проекти с оглед 

защита на тези страни кандидатки 

от влияния извън ЕС. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 7 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7б) Усилията на Съюза да 

подкрепя процеса на реформи в 

страните кандидатки чрез 

финансиране по ИПП следва да бъдат 

ясно съобщавани в страните 

кандидатки, както и в държавите 

членки. В това отношение Съюзът 

следва да засили комуникацията и 

кампаниите, за да осигури видимост 

на финансирането по ИПП в 

качеството му на основен 

инструмент на ЕС за мир и 

стабилност в региона на 

разширяване.  

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 7 в (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7в) Признава се значението на 

улесняването и изпълнението на 

бюджета по отношение на 

изграждането на институции, което 

от своя страна ще помогне за 

предвиждането на възможни 

проблеми със сигурността и ще 

предотврати възможните бъдещи 

незаконни миграционни потоци към 

държавите членки. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Засиленото стратегическо и 

оперативно сътрудничество между 

Съюза и бенефициерите, посочени в 

приложение I, в сферата на 

сигурността е от първостепенно 

значение за ефективното и ефикасно 

справяне със заплахите за сигурността и 

терористичните заплахи. 

(9) Засиленото стратегическо и 

оперативно сътрудничество между 

Съюза и бенефициерите, посочени в 

приложение I, по въпроси относно 

реформата в секторите на 

сигурността и отбраната е от 

първостепенно значение за ефективното 

и ефикасно справяне със заплахите за 

сигурността, организираната 

престъпност и терористичните 

заплахи. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 9 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9а) Дейностите по инструмента, 

създаден с настоящия регламент, 

следва също да допринасят за 

подкрепа на бенефициерите в процеса 

на постепенното им привеждане в 

съответствие с общата външна 

политика и политика на сигурност и 

прилагането на рестриктивни мерки, 

както и по-широките външни 
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политики на Съюза в рамките на 

международните институции и 

многостранните форуми. Комисията 

следва да насърчава държавите 

бенефициери да поддържат 

световния ред, основан на правила и 

ценности, и да оказват 

сътрудничество относно 

стимулирането на многостранното 

сътрудничество и по-нататъшното 

укрепване на международната 

търговска система, включително 

реформите в СТО. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) От съществено значение е 

допълнително да се засили 

сътрудничеството по въпросите на 

миграцията, включително управление на 

границите, осигуряване на достъп до 

международна закрила, обмен на 

нужната информация, засилване на 

ползите от миграцията за развитието, 

улесняване на законната и трудовата 

миграция, засилване на граничния 

контрол и продължаване на усилията за 

борба с незаконната миграция, трафика 

на хора и контрабандата на 

мигранти. 

(10) Сътрудничеството по въпросите 

на миграцията, включително управление 

и контрол на границите, осигуряване 

на достъп до международна закрила, 

обмен на нужната информация, 

засилване на ползите от миграцията за 

развитието, улесняване на законната и 

трудовата миграция, засилване на 

граничния контрол и усилията за 

предотвратяване и възпиране на 
незаконната миграция и 

принудителното разселване на 

населението, както и борбата с 

трафика и контрабандата на хора, са 

важен аспект на сътрудничеството 

между Съюза и бенефициерите. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Укрепването на правовата 

държава, включително борбата с 

корупцията и организираната 

(11) Укрепването на правовата 

държава, включително 

независимостта на съдебната 
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престъпност, и доброто управление, 

включително реформата на публичната 

администрация, продължават да 

бъдат ключови предизвикателства за 

повечето бенефициери, посочени в 

приложение I, и са от решаващо 

значение за сближаването на 

бенефициерите със Съюза, както и за 

тяхната способност по-късно да поемат 

изцяло задълженията, произтичащи от 

членството в него. С оглед на 

дългосрочния характер на реформите, 

които се извършват в тези области, и на 

необходимостта резултатите да бъдат 

регистрирани, финансовото 

подпомагане по настоящия регламент 

следва да отговаря на изискванията, 

поставени пред бенефициерите, 

посочени в приложение I, на възможно 

най-ранен етап. 

система, борбата с корупцията, с 

изпирането на пари и организираната 

престъпност, и доброто управление, 

включително реформата на публичната 

администрация, осигуряването на 

подкрепа за защитниците на правата 

на човека, непрекъснатото 

привеждане в съответствие по 

отношение на прозрачността, 

обществените поръчки, 

конкуренцията, държавната помощ, 

интелектуалната собственост и 

чуждестранните инвестиции 

продължават да бъдат ключови 

предизвикателства и са от решаващо 

значение за сближаването на 

бенефициерите със Съюза, както и за 

тяхната подготовка по-късно да поемат 

изцяло задълженията, произтичащи от 

членството в него. С оглед на 

дългосрочния характер на реформите, 

които се извършват в тези области, и на 

необходимостта резултатите да бъдат 

регистрирани, финансовото 

подпомагане по настоящия регламент 

следва да бъде програмирано, така че 

да помага за разрешаването на тези 

проблеми на възможно най-ранен етап. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) В съответствие с принципа на 

демокрация на участието Комисията 

следва да насърчава парламентарния 

контрол при всеки един от 

бенефициерите, посочени в 

приложение I. 

(12) Парламентарното измерение 

продължава да е от основно значение 

в процеса на присъединяване. Ето 

защо, в съответствие с принципа на 

демокрация на участието Комисията 

следва да насърчава укрепването на 

парламентарния капацитет, 

парламентарния контрол, 

демократичните процедури и 

справедливото представителство при 

всеки един от бенефициерите. 
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Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Необходимо е бенефициерите, 

посочени в приложение I, да бъдат по-

добре подготвени да се справят с 

глобалните предизвикателства, като 

устойчивото развитие и изменението на 

климата, и да се присъединят към 

усилията на Съюза за разрешаване на 

тези проблеми. Като се има предвид 

значението на действията за справяне с 

изменението на климата в съответствие 

с ангажиментите на Съюза за 

изпълнение на Парижкото споразумение 

и целите за устойчиво развитие, 

настоящата програма ще допринесе за 

интегрирането на действията в областта 

на изменението на климата в 

политиките на Съюза и за постигането 

на общата цел 25% от бюджетните 

разходи на ЕС да са в подкрепа на 

целите в областта на климата. Очаква се 

действията по програмата да допринесат 

с 16% от общия финансов пакет на 

програмата за цели, свързани с климата. 

Съответните действия ще бъдат 

определени по време на подготовката и 

изпълнението на програмата и общият 

принос на настоящата програма следва 

да бъде част от съответните оценявания 

и прегледи. 

(13) Необходимо е бенефициерите да 

бъдат по-добре подготвени да се 

справят с глобалните 

предизвикателства, като устойчивото 

развитие и изменението на климата, и да 

се присъединят към усилията на Съюза 

за разрешаване на тези проблеми. Като 

се има предвид значението на 

действията за справяне с изменението 

на климата в съответствие с 

ангажиментите на Съюза за изпълнение 

на Парижкото споразумение и целите за 

устойчиво развитие, настоящата 

програма ще допринесе за 

интегрирането на действията в областта 

на изменението на климата в 

политиките на Съюза и за постигането 

на общата цел 25% от бюджетните 

разходи на ЕС да са в подкрепа на 

целите в областта на климата. 

Действията по програмата следва да 

имат за цел да допринесат най-малко с 

16% от общия финансов пакет на 

програмата за цели, свързани с климата, 

като се стремят да постигнат целта 

разходите във връзка с климата да 

достигнат 30% от разходите по МФР 

до 2027 г. Приоритет следва да се даде 

на проекти в областта на околната 

среда с оглед разрешаване на проблема 

с трансграничното замърсяване. 

Съответните действия ще бъдат 

определени по време на подготовката и 

изпълнението на програмата и общият 

принос на настоящата програма следва 

да бъде част от съответните оценявания 

и прегледи. 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

  

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Комисията и държавите членки 

следва да гарантират съответствие, 

съгласуваност и взаимно допълване на 

предоставяната от тях помощ, по-

конкретно чрез провеждането на 

редовни консултации и чест обмен на 

информация на различните етапи от 

цикъла на подпомагането. Освен това 

следва да се предприемат необходимите 

стъпки за осигуряване на по-добра 

координация и взаимно допълване с 

други донори, включително чрез 

провеждането на редовни консултации. 

Ролята на гражданското общество 

следва да се засили както по 

отношение на програмите, реализирани 

от държавните органи, така и когато 

гражданското общество се явява пряк 

бенефициер на помощ от Съюза. 

(16) Комисията и държавите членки 

следва да гарантират съответствие, 

съгласуваност, последователност и 

взаимно допълване на помощта за 

външно финансиране, по-конкретно 

чрез провеждането на редовни 

консултации и чест обмен на 

информация на различните етапи от 

цикъла на подпомагането. Освен това 

следва да се предприемат необходимите 

стъпки за осигуряване на по-добра 

координация и взаимно допълване с 

други донори, включително чрез 

провеждането на редовни консултации. 

Различните независими организации 
на гражданското общество и на 

различните видове и нива на 

местните органи следва да играят 

полезна роля в този процес. В 

съответствие с принципа на 

приобщаващо партньорство, 

организациите на гражданското 

общество следва да бъдат част както 

от разработването, изпълнението, 

мониторинга и оценката на 

програмите, реализирани от държавните 

органи, така и прeки бенефициери на 

помощ от Съюза. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Приоритетите за действия, 

насочени към изпълнение на целите в 

съответните области на политиката, 

които ще бъдат подпомагани по 

(17) Следва да се определят 

конкретни и измерими цели в 

съответните области на политиката за 

всеки бенефициер, след което и 



 

 411 

настоящия регламент, следва да се 

определят в рамката за програмиране, 

изготвена от Комисията за срока на 

многогодишната финансова рамка на 

Съюза за периода от 2021 до 2027 г. в 

партньорство с бенефициерите, 

посочени в приложение I, въз основа 

на програмата за разширяване и техните 

специфични потребности, в 

съответствие с общите и специфичните 

цели, определени с настоящия 

регламент, и при надлежно отчитане на 

съответните национални стратегии. 

Рамката за програмиране следва да 

посочва областите, в които да бъде 

оказвано подпомагане с индикативно 

разпределение по области на подкрепа, 

включително разчет на разходите, 

свързани с климата. 

приоритети за действия за 

изпълнението на тези цели в рамката 

за програмиране, изготвена от 

Комисията чрез делегирани актове. 

Рамката за програмиране следва да 

бъде изготвена в партньорство с 

бенефициерите, въз основа на 

програмата за разширяване и техните 

специфични потребности, в 

съответствие с общите и специфичните 

цели, определени с настоящия 

регламент, и принципите на Съюза за 

външна дейност, при надлежно 

отчитане на съответните национални 

стратегии и на относимите резолюции 

на Европейския парламент. 

Партньорството следва да включва, 

по целесъобразност, компетентни 

органи, както и организации на 

гражданското общество. Комисията 

следва да насърчава 

сътрудничеството между 

съответните заинтересовани страни 

и координацията на донорите. 

Рамката за програмиране следва да се 

преразглежда след междинния 

преглед. Рамката за програмиране 

следва да посочва областите, в които да 

бъде оказвано подпомагане с 

индикативно разпределение по области 

на подкрепа, включително разчет на 

разходите, свързани с климата.  

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) В интерес на Съюза е да 

подпомага бенефициерите, посочени в 

приложение I, в усилията им за 

провеждане на реформи с оглед на 

членството в Съюза. Подпомагането 

следва да се управлява, като се 

поставя силен акцент върху 

резултатите и се предвиждат 

стимули за онези, които показват 

(18) В общия интерес на Съюза и на 

бенефициерите е да се подпомагат 

бенефициерите в усилията им за 

провеждане на реформи в 

националните политически, правни и 

икономически системи с оглед на 

членството в Съюза. Подпомагането 

следва да се управлява в съответствие 

с основан на резултати подход и при 
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ангажираност с реформите посредством 

ефективно прилагане на 

предприсъединителната помощ и 

напредък в изпълнението на критериите 

за членство. 

наличието на значителни 

инициативи за по-ефективно и по-

ефикасно използване на средствата за 

онези, които показват ангажираност с 

реформите посредством ефективно 

прилагане на предприсъединителната 

помощ и напредък в изпълнението на 

критериите за членство. Помощта 

следва да се разпределя в 

съответствие с принципа на 

справедливо поделяне и явните 

последици в случаи на сериозно 

влошаване или липса на напредък по 

отношение на зачитането на 

човешкото достойнство, свободата, 

демокрацията, равенството, 

правовата държава и правата на 

човека. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 18 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (18а) Комисията следва да установи 

ясни механизми за мониторинг и 

оценка, за да гарантира, че целите и 

действията по отношение на 

различните бенефициери 

продължават да бъдат актуални и 

постижими, и за да измерва редовно 

напредъка. Ето защо всяка цел следва 

да бъде придружена от един или 

повече показатели за изпълнението, 

като се оценява приемането на 

реформите и тяхното конкретно 

изпълнение от бенефициерите. 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Преходът от пряко управление на 

предприсъединителните фондове от 

(19) Преходът от пряко управление на 

предприсъединителните фондове от 
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страна на Комисията към непряко 

управление от страна на бенефициерите, 

посочени в приложение I, следва да 

бъде постепенен и съобразно 

съответните възможностите на тези 

бенефициери. За подпомагането следва 

да продължат да се използват 

структурите и инструментите, доказали 

своите качества в 

предприсъединителния процес. 

страна на Комисията към непряко 

управление от страна на бенефициерите 

следва да бъде постепенен и съобразно 

съответните възможностите на тези 

бенефициери. Посоката на управление 

следва да се обърне или преходът 

следва да бъде преустановен в 

специфични области на политиката 

или програмите, в случай че 

бенефициерите не изпълняват 

съответните задължения или не 

управляват средствата на Съюза в 

съответствие с установените 

правила, принципи и цели. Такова 

решение следва да отчита надлежно 

всички възможни отрицателни 

икономически и социални последици. 

За подпомагането следва да продължат 

да се използват структурите и 

инструментите, доказали своите 

качества в предприсъединителния 

процес. 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Съюзът следва да се стреми към 

най-ефективно използване на наличните 

ресурси с оглед оптимизирането на 

въздействието на външната си дейност. 

Това следва да бъде постигнато чрез 

съгласуваност и взаимно допълване 

между инструментите на Съюза за 

външно финансиране, както и чрез 

създаване на полезни взаимодействия с 

други политики и програми на Съюза. 

Това включва, когато е уместно, 

съгласуваност и взаимно допълване с 

макрофинансова помощ. 

(20) Съюзът следва да се стреми към 

най-ефективно използване на наличните 

ресурси с оглед оптимизирането на 

въздействието на външната си дейност. 

За да се избегне припокриване с други 

съществуващи външни инструменти 

за финансиране, това следва да бъде 

постигнато чрез съгласуваност, 

последователност и взаимно 

допълване между инструментите на 

Съюза за външно финансиране, както и 

чрез създаване на полезни 

взаимодействия с други политики и 

програми на Съюза. Това включва, 

когато е уместно, съгласуваност и 

взаимно допълване с макрофинансова 

помощ. 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (21а) Без да се засягат бюджетната 

процедура и разпоредбите относно 

спирането на помощта, установени в 

международни споразумения с 

бенефициерите, на Комисията следва 

да бъде делегирано правомощието да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 290 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз във връзка с изменението на 

приложение I към настоящия 

регламент с цел временно или 

частично спиране на помощта от 

Съюза. Това правомощие следва да се 

използва в случаите, когато е налице 

последователно отстъпление от един 

или повече от критериите от 

Копенхаген или когато даден 

бенефициер не спазва принципа на 

демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на 

човека и основните свободи или не 

спазва ангажиментите, поети в 

съответните споразумения, сключени 

със Съюза. Ако Комисията установи, 

че причините, които обосновават 

спирането на помощта, вече не са 

актуални, тя следва да бъде 

оправомощена да приеме делегиран 

акт, за да измени приложение I с цел 

възстановяване на помощта от 

Съюза.  

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Видовете финансиране и 

методите на изпълнение съгласно 

настоящия регламент следва да се 

избират в зависимост от възможностите 

(24) Видовете финансиране и 

методите за изпълнение съгласно 

настоящия регламент следва да се 

избират в зависимост от възможностите 
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за осъществяване на специфичните цели 

на действията и за постигане на 

резултати, като се вземат предвид по-

специално разходите за контрола, 

административната тежест и очакваният 

риск от неспазване. Това следва да 

включва разглеждане на възможността 

за използване на еднократни суми, 

единни ставки и единични разходи, 

както и финансиране, което не е 

свързано с разходи, както е посочено в 

член 125, параграф 1 от Финансовия 

регламент. 

за осъществяване на специфичните цели 

на действията и за постигане на 

резултати, като се вземат предвид по-

специално разходите за контрола, 

административната тежест и очакваният 

риск от неспазване. Това следва да 

включва разглеждане на възможността 

за използване на еднократни суми, 

единни ставки и единични разходи, 

както и финансиране, което не е 

свързано с разходи, както е посочено в 

член 125, параграф 1 от Финансовия 

регламент. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Съюзът следва да продължи да 

прилага общите правила за изпълнение 

за външната дейност. Правилата и 

процедурите за изпълнение на 

инструментите на Съюза за 

финансиране на външна дейност са 

определени в Регламент (ЕС) 

№ [Инструмент за съседство, развитие и 

международно сътрудничество] на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Следва да се определят допълнителни 

подробни разпоредби във връзка със 

специфични ситуации, по-специално за 

трансграничното сътрудничество, 

селското стопанство и развитието на 

селските райони. 

(25) Съюзът следва да продължи да 

прилага общите правила за изпълнение 

за външната дейност. Правилата и 

процедурите за прилагане на 

инструментите на Съюза за 

финансиране на външна дейност са 

определени в Регламент (ЕС) 

№ [Инструмент за съседство, развитие и 

международно сътрудничество] на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Следва да се определят допълнителни 

подробни разпоредби във връзка със 

специфични ситуации, по-специално за 

трансграничното сътрудничество, 

селското стопанство и развитието на 

селските райони. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Външната дейност често се 

осъществява в една изключително 

нестабилна среда, която налага 

(26) Външната дейност често се 

осъществява в една изключително 

нестабилна среда, която налага 
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непрекъснато и бързо адаптиране към 

променящите се нужди на партньорите 

на Съюза и към глобални 

предизвикателства, като правата на 

човека, демокрацията и доброто 

управление, сигурността и 

стабилността, изменението на климата и 

околната среда, незаконната миграция и 

първопричините за нея. В този 

контекст съчетаването на принципа 

на предвидимост с необходимостта да 

се реагира бързо на новите потребности 

означава адаптиране на финансовото 

изпълнение на програмите. С цел да се 

повиши способността на Съюза да 

реагира на непредвидени нужди, като 

едновременно с това се спазва 

принципът, че бюджетът на Съюза се 

определя ежегодно, настоящият 

регламент следва да запази 

възможността за използване на 

гъвкавостта, която вече е разрешена от 

Финансовия регламент за други 

политики, а именно преноса и 

повторното поемане на задължения за 

разходи за средства, за които вече са 

поети задължения, за да се гарантира 

ефикасното използване на средствата на 

ЕС както за гражданите на Съюза, така 

и за бенефициерите, посочени в 

приложение I, като по този начин се 

увеличат в максимална степен 

наличните средства на ЕС за неговата 

външна дейност. 

непрекъснато и бързо адаптиране към 

променящите се нужди на партньорите 

на Съюза и към глобални 

предизвикателства, като правата на 

човека, демокрацията и доброто 

управление, сигурността, отбраната и 

стабилността, изменението на климата и 

околната среда, икономическия 

протекционизъм, незаконната 

миграция и принудителното 

разселване на населението и 

първопричините за него. Постигането 

на баланс между принципа на 

предвидимост и необходимостта от 

бързо реагиране на новите потребности 

следователно предполага адаптиране 

на финансовото изпълнение на 

програмите. С цел да се повиши 

способността на Съюза да реагира на 

непредвидени нужди, като 

едновременно с това се спазва 

принципът, че бюджетът на Съюза се 

определя ежегодно, настоящият 

регламент следва да запази 

възможността за използване на 

гъвкавостта, която вече е разрешена от 

Финансовия регламент за други 

политики, а именно преноса и 

повторното поемане на задължения за 

разходи за средства, за които вече са 

поети задължения, като същевременно 

се спазват определените в настоящия 

регламент цели и задачи, за да се 

гарантира ефикасното използване на 

средствата на ЕС както за гражданите на 

Съюза, така и за бенефициерите, 

посочени в приложение I, като по този 

начин се увеличат в максимална степен 

наличните средства на ЕС за неговата 

външна дейност. Следва да бъдат 

разрешени допълнителни форми на 

гъвкавост, като преразпределяне 

между приоритетните области, 

поетапно въвеждане на проекти и 

свръхдоговаряне. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 
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Съображение 29 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (29а) Програмите за трансгранично 

сътрудничество са най-видимите 

програми на Инструмента за 

предприсъединителна помощ и са 

добре известни на гражданите. 

Следователно тези програми биха 

могли да подобрят значително 

видимостта на финансираните от 

Съюза проекти в страните 

кандидатки. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Съображение 31 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (31а) Всяко финансиране съгласно 

настоящия регламент следва да се 

предоставя по прозрачен, ефективен, 

отговорен, деполитизиран и 

недискриминационен начин, 

включително чрез справедливо 

разпределение, което отразява 

потребностите на регионите и на 

местните общини. Комисията, 

върховният представител на Съюза 

по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност/заместник-

председател на Комисията, и по-

специално делегациите на Съюза, 

следва да следят отблизо 

изпълнението на тези критерии и 

спазването на принципите на 

прозрачност, отчетност и 

недискриминация при разпределянето 

на финансовите средства. 
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Изменение  28 

Предложение за регламент 

Съображение 31 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (31б) Комисията, върховният 

представител/заместник-

председател на Комисията, и по-

специално делегациите на Съюза и 

бенефициерите, следва да повишават 

видимостта на 

предприсъединителната помощ на 

Съюза, за да се популяризира 

добавената стойност на подкрепата 

на Съюза. Получателите на 

финансиране от Съюза следва да 

признават произхода на 

финансирането от Съюза и да 

осигуряват подходящата му 

видимост. ИПП следва да допринася 

за финансирането на комуникационни 

дейности за популяризиране на 

резултатите от помощта на Съюза 

за различни видове публика в 

държавите бенефициери. 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) С цел да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на настоящия 

регламент, по-специално относно 

специалните условия и структури за 

непряко управление с бенефициерите, 

посочени в приложение I, и относно 

прилагането на помощта за развитие 

на селските райони, на Комисията 

следва да бъдат предоставени 

изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/201125 на 

Европейския парламент и на Съвета. 

При определянето на еднакви условия 

заличава се 
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за прилагане на настоящия регламент 

следва да се вземат под внимание 

извлечените поуки от управлението и 

прилагането на 

предприсъединителната помощ в 

миналото. При необходимост тези 

условия следва да се изменят. 

_________________  

99 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). 

 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) Комитетът, създаден съгласно 

настоящия регламент, следва да бъде 

компетентен и за правните актове и 

ангажименти по Регламент (ЕО) № 

1085/200626 и Регламент (ЕС) № 

231/2014 , както и за прилагането на 

член 3 от Регламент (ЕО) № 389/2006 

на Съвета27. 

заличава се 

_________________  

26 Регламент (ЕО) № 1085/2006 на 

Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване 

на Инструмент за 

предприсъединителна помощ (ИПП) 

(ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82). 

 

27 Регламент (EО) № 389/2006 на 

Съвета от 27 февруари 2006 г. за 

създаване на инструмент за 

финансова подкрепа с цел насърчаване 

на икономическото развитие на 

общността на кипърските турци и за 

изменение на Регламент (ЕО) 

№ 2667/2000 на Съвета относно 
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Европейската агенция за 

възстановяване (ОВ L 65, 7.3.2006 г., 

стр. 5). 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Съображение 34 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (34а) Европейският парламент 

следва да бъде напълно ангажиран в 

етапите на изготвяне, програмиране, 

наблюдение и оценяване на 

инструментите, за да гарантира 

политически и демократичен 

контрол и отчетност на 

финансирането на Съюза в сферата 

на външните действия. Между 

институциите следва да се установи 

засилен диалог, за да се гарантира, че 

Европейският парламент може да 

упражнява политически контрол по 

време на прилагането на настоящия 

регламент по систематичен и 

безпроблемен начин, което увеличава 

ефикасността и легитимността. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) „принцип на справедливо 

поделяне на помощта“ означава 

допълване на подхода, основан на 

резултатите, с коригиращ механизъм 

за разпределение в случаите, когато 

помощта, предоставена на 

бенефициера, в противен случай би 

била непропорционално ниска или 

висока в сравнение с другите 

бенефициери, като се вземат предвид 

потребностите на засегнатото 

население и относителния напредък 
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по отношение на реформите, 

свързани със започването на преговори 

за присъединяване или напредъка в 

това отношение; 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на ИПП III е да се 

подпомагат бенефициерите, посочени в 

приложение I, в приемането и 

осъществяването на политическите, 

институционалните, правните, 

административните, социалните и 

икономическите реформи, които са 

необходими, за да могат бенефициерите 

да приемат ценностите на Съюза и 

постепенно да се съобразят с правилата, 

стандартите, политиките и практиките 

на Съюза с оглед на членство в него, 

като по този начин се допринася за 

тяхната стабилност, сигурност и 

просперитет. 

1. Общата цел на ИПП III е да се 

подпомагат бенефициерите в 

приемането и осъществяването на 

политическите, институционалните, 

правните, административните, 

социалните и икономическите реформи, 

които са необходими, за да могат 

бенефициерите да приемат ценностите и 

достиженията на правото на Съюза и 

постепенно да се съобразят с правилата, 

стандартите, политиките и практиките 

на Съюза с оглед на членство в него, 

като по този начин се допринася за 

стабилността, сигурността и 

просперитета, както и за 

стратегическите интереси на Съюза. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) укрепване на принципите на 

правовата държава, демокрацията, 

зачитането на правата на човека, 

основните права и международното 

право, гражданското общество и 

сигурността и подобряване на 

управлението на миграцията, 

включително управлението на 

границите; 

a) укрепване на принципите на 

правовата държава, демокрацията, 

зачитането на правата на човека, 

включително правата на 

малцинствата и децата, 

равенството между половете, 

основните права и международното 

право, гражданското общество, 

академичната свобода, мира и 

сигурността, зачитането на 

културното многообразие, 

недискриминацията и 

толерантността; 
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Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) разрешаване на проблемите с 

принудителното разселване на 

населението, като се гарантира, че 

миграцията се извършва по безопасен, 

организиран и регламентиран начин и 

се гарантира достъп до 

международна защита; 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 - буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) повишаване на ефективността на 

публичната администрация и подкрепа 

за структурните реформи и доброто 

управление на всички равнища; 

б) повишаване на ефективността на 

публичната администрация и подкрепа 

за прозрачността, структурните 

реформи, независимостта на 

съдебната система, борбата с 

корупцията, както и за доброто 

управление на всички равнища, 

включително в областта на 

обществените поръчки, държавната 

помощ, конкуренцията, 

чуждестранните инвестиции и 

интелектуалната собственост; 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) оформяне на правилата, 

стандартите, политиките и практиките 

на бенефициерите, посочени в 

приложение I, в съответствие с тези на 

Съюза и укрепване на помирението и 

добрите съседски отношения, както и 

междуличностните контакти и 

комуникация; 

в) оформяне на правилата, 

стандартите, политиките и практиките 

на бенефициерите в съответствие с тези 

на Съюза, включително относно 

ОВППС, укрепване на основания на 

правила многостранен международен 

ред и укрепване на вътрешното и 

външното помирение и добрите 
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съседски отношения, както и 

укрепването на мира и 

предотвратяването на конфликти, 

включително чрез изграждане на 

доверие и медиация, приобщаващо 

образование, междуличностните 

контакти, свободата на медиите и 

комуникация; 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) укрепване на икономическото и 

социалното развитие, включително чрез 

по-голяма свързаност и по-активно 

регионално развитие, селското 

стопанство и развитието на селските 

райони, социалните политики и 

политиките за заетостта, подобряване 

на опазването на околната среда, 

повишаване на устойчивостта към 

изменението на климата, ускоряване 

на прехода към нисковъглеродна 

икономика и развиване на цифровата 

икономика и общество; 

г) укрепване на икономическото, 

социалното и териториалното 

развитие и сближаване, включително 

чрез по-голяма свързаност и по-активно 

регионално развитие, селското 

стопанство и развитието на селските 

райони, социалните политики и 

политиките за заетостта, намаляване на 

бедността и на регионалните 

дисбаланси, насърчаване на 

социалната закрила и приобщаване 

чрез укрепване на структурите за 

регионално сътрудничество на 

държавно равнище, малките и 

средните предприятия (МСП), 

капацитета на общностните 

инициативи, подкрепата на 

инвестициите в селските райони и 

подобряването на стопанския и 

инвестиционния климат; 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква г а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) подобряване на опазването на 

околната среда, повишаване на 

устойчивостта към изменението на 

климата, ускоряване на прехода към 

нисковъглеродна икономика и 
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развиване на цифровата икономика и 

общество, като по този начин се 

създадат възможности за заетост, 

по-специално за младите хора; 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) подкрепа за териториалното и 

трансграничното сътрудничество. 

д) подкрепа за териториалното и 

трансграничното сътрудничество, 

включително по морските граници, и 

задълбочаване на търговските и 

икономическите отношения чрез 

цялостно изпълнение на 

действащите споразумения със Съюза 

и намаляване на регионалния 

дисбаланс. 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на ИПП III за периода 

2021 – 2027 г. възлиза на 14 500 000 000 

евро по текущи цени. 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на ИПП III за периода 

2021 – 2027 г. възлиза на 

13 009 976 евро по цени от 2018 г. 

(14 663 401 EUR по текущи цени). 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сумата, посочена в параграф 1, 

може да бъде използвана за техническа 

и административна помощ за 

изпълнението на програмата, като 

подготвителни дейности, мониторинг, 

контрол, одит и оценка, включително 

корпоративни системи за 

2. Определен процент от сумата, 

посочена в параграф 1, се използва за 

техническа и административна помощ 

за изпълнението на програмата, което 

включва подготвителни дейности, 

мониторинг, контрол, одит и оценка, 

подкрепа за институционално 
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информационни технологии и всички 

дейности, свързани с подготовката на 

следващата програма за 

предприсъединителна помощ, в 

съответствие с член 20 от 

[Регламента за Инструмента за 

съседство, развитие и международно 

сътрудничество]. 

укрепване и изграждане на 

административен капацитет, 

включително корпоративни системи за 

информационни технологии и всички 

дейности, свързани с подготовката на 

следващата програма за 

предприсъединителна помощ. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При прилагането на настоящия 

регламент се осигуряват съгласуваност, 

полезно взаимодействие и взаимно 

допълване с други области на външната 

дейност на Съюза и други свързани 

политики и програми на Съюза, както и 

съгласуваност на политиките за 

развитие. 

(Не се отнася до българския текст.)

   

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. [Регламентът за Инструмента за 

съседство, развитие и международно 

сътрудничество] се прилага за 

дейностите, извършвани съгласно 

настоящия регламент, когато това е 

посочено в настоящия регламент. 

2. [Регламентът за Инструмента за 

съседство, развитие и международно 

сътрудничество] се изпълнява за 

дейностите, извършвани съгласно 

настоящия регламент, когато това е 

посочено в настоящия регламент. 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Помощта по ИПП III може да се 

предоставя за вида действия, 

4. Помощта по ИПП III може да се 

предоставя за вида действия, 
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предвидени по линия на Европейския 

фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд30, Европейския 

социален фонд плюс31 и Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони32. 

предвидени по линия на Европейския 

фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд30, Европейския 

социален фонд плюс31, Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони32 и Фонда 

„Правосъдие, права и ценности“, на 

национално равнище, както и в 

трансграничен, транснационален, 

междурегионален или 

макрорегионален контекст. 

__________________ __________________ 

30 COM(2018) 372 final – Предложение 

за регламент на Европейския парламент 

и на Съвета относно Европейския фонд 

за регионално развитие и Кохезионния 

фонд. 

30 COM(2018) 372 final – Предложение 

за регламент на Европейския парламент 

и на Съвета относно Европейския фонд 

за регионално развитие и Кохезионния 

фонд. 

31 COM(2018) 382 final – Предложение 

за Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета относно Европейския 

социален фонд плюс (ЕСФ+). 

31 COM(2018) 382 final – Предложение 

за Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета относно Европейския 

социален фонд плюс (ЕСФ+). 

32 COM(2018) 392 final – Предложение 

за Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета за установяване на правила 

за подпомагане за стратегическите 

планове, които трябва да бъдат 

изготвени от държавите членки по 

линия на Общата селскостопанска 

политика (стратегическите планове по 

ОСП) и финансирани от Европейския 

фонд за гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) и от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент 

(ЕС) № 1305/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 

№ 1307/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета. 

32 COM(2018) 392 final – Предложение 

за Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета за установяване на правила 

за подпомагане за стратегическите 

планове, които трябва да бъдат 

изготвени от държавите членки по 

линия на Общата селскостопанска 

политика (стратегическите планове по 

ОСП) и финансирани от Европейския 

фонд за гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) и от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент 

(ЕС) № 1305/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 

№ 1307/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Комисията разпределя процент 
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от ресурсите по ИПП III, за да 

подготви бенефициерите, посочени в 

приложение I, за участие в 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИ 

фондове), по-специално в Европейския 

социален фонд (ЕСФ).  

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. [ЕФРР]32 допринася за програми 

или мерки, въведени за целите на 

трансгранично сътрудничество между 

бенефициерите, посочени в 

приложение I, и държавите членки. 

Тези програми и мерки се приемат от 

Комисията в съответствие с член 16. 

Размерът на приноса от ИПП-ТГС се 

определя съгласно член 10, параграф 3 

от [Регламента за ЕТС]. Програмите за 

трансгранично сътрудничество по линия 

на ИПП се управляват в съответствие с 

[Регламента за ЕТС]. 

5. [ЕФРР]32 допринася за програми 

или мерки, въведени за целите на 

трансгранично сътрудничество между 

бенефициерите и една или повече 

държави членки. Тези програми и 

мерки се приемат от Комисията в 

съответствие с член 16. Размерът на 

приноса от ИПП-ТГС се определя 

съгласно член 10, параграф 3 от 

[Регламента за ЕТС], като 

максималният праг за вноска по 

ИПП III се определя на 85%. 

Програмите за трансгранично 

сътрудничество по линия на ИПП се 

управляват в съответствие с [Регламента 

за ЕТС]. 

________________________ _____________________ 

32 COM(2018)0372 final — Предложение 

за Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета относно Европейския фонд 

за регионално развитие и Кохезионния 

фонд. 

32 COM(2018)0372 final — Предложение 

за Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета относно Европейския фонд 

за регионално развитие и Кохезионния 

фонд. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. В надлежно обосновани случаи и 

с оглед да се гарантират 

(Не се отнася до българския текст.)
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съгласуваността и ефективността на 

финансирането от Съюза или да се 

насърчи регионалното сътрудничество, 

Комисията може да реши да разшири 

обхвата за допустимост на програмите 

за действие и мерките, посочени в 

член 8, параграф 1, за да включи страни, 

територии и региони, различни от 

посочените в приложение I, когато 

програмата или мярката, която ще се 

прилага, е с глобален, регионален или 

трансграничен характер. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Рамката на политиката на 

разширяване, определена от 

Европейския съвет и Съвета, 

споразуменията, с които се установяват 

правно обвързващи отношения с 

бенефициерите, посочени в 

приложение I, съответните резолюции 

на Европейския парламент, съобщения 

на Комисията или съвместни съобщения 

на Комисията и на върховния 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност представляват общата рамка 

на политиката за прилагане на 

настоящия регламент. Комисията 

гарантира съгласуваност между 

помощта и рамката на политиката на 

разширяване. 

1. Рамката на политиката на 

разширяване, определена от 

Европейския съвет и Съвета, 

споразуменията, с които се установяват 

правно обвързващи отношения с 

бенефициерите, съответните резолюции 

на Европейския парламент, съобщения 

на Комисията или съвместни съобщения 

на Комисията и на върховния 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност представляват 

всеобхватната рамка на политиката за 

прилагане на настоящия регламент. 

Комисията гарантира съгласуваност 

между помощта и общата рамка на 

политиката на разширяване. 

 ЗП/ВП и Комисията осигуряват 

координация между външната 

дейност на Съюза и политиката на 

разширяване в рамките на целите на 

политиката, определени в член 3. 

 Комисията координира 

програмирането съгласно настоящия 

регламент с подходящо участие на 

ЕСВД. 
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 Помощта се предоставя въз основа на 

рамката на политиката на 

разширяване. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Програмите и действията по 

настоящия регламент включват темите 

за изменението на климата, опазването 

на околната среда и равенството между 

половете и, когато е приложимо, 

установяват взаимовръзки между целите 

за устойчиво развитие за насърчаване на 

интегрираните действия33, които могат 

да породят съпътстващи ползи и да 

постигнат множество цели по 

съгласуван начин. 

2. Програмите и действията по 

настоящия регламент включват темите 

за изменението на климата, опазването 

на околната среда, предотвратяването 

и разрешаването на свързани с 

правата на човека конфликти, 

миграцията и принудителното 

разселване, сигурността, социалното 

и регионалното сближаване, 

намаляването на бедността и 

равенството между половете и, когато е 

приложимо, установяват взаимовръзки 

между целите за устойчиво развитие за 

насърчаване на интегрираните 

действия33, които могат да породят 

съпътстващи ползи и да постигнат 

множество цели по съгласуван начин. 

Те имат за цел да допринасят поне за 

16% от общия финансов пакет за 

цели в областта на климата. 

__________________ ____________________ 

33 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust

ainable-development-goals_en 

33 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust

ainable-development-goals_en 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията и държавите членки 

си сътрудничат при осигуряването на 

съгласуваност и се стремят да 

избягват дублиране между помощта, 

предоставяна по линия на ИПП III, и 

3. Комисията и държавите членки 

си сътрудничат при осигуряването на 

съгласуваност и избягват дублиране 

между помощта, предоставяна по линия 

на ИПП III, и друго подпомагане, 
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друго подпомагане, предоставяно от 

Съюза, държавите членки и 

Европейската инвестиционна банка, в 

съответствие с установените принципи 

за укрепване на оперативната 

координация в областта на външното 

подпомагане и с цел хармонизиране на 

политиките и процедурите, по-

специално международните принципи 

за ефективност на развитието.35 

Координацията се изразява в редовни 

консултации, честа обмяна на 

информация по време на отделните 

етапи на цикъла на подпомагане и 

срещи с широко участие, насочени към 

координиране на помощта, и 

представлява основен етап от процеса 

на програмиране на Съюза и на 

държавите членки. 

предоставяно от Съюза, държавите 

членки и Европейската инвестиционна 

банка, в съответствие с установените 

принципи за укрепване на оперативната 

координация в областта на външното 

подпомагане и с цел хармонизиране на 

политиките и процедурите, по-

специално международните принципи 

за ефективност на развитието.35 

Координацията се изразява в редовни 

консултации, честа обмяна на 

информация по време на отделните 

етапи на цикъла на подпомагане и 

срещи с широко участие, насочени към 

координиране на помощта, и 

представлява основен етап от процеса 

на програмиране на Съюза и на 

държавите членки. Помощта има за 

цел да се гарантира съответствие със 

стратегията на Съюза за 

интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, ефективно и 

ефикасно усвояване на финансовите 

средства, механизми за принципа на 

партньорство и интегриран подход 

към териториалното развитие. 

_________________ _________________ 

35 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-

approach-aid-effectiveness_en 

35 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-

approach-aid-effectiveness_en 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Комисията действа в 

партньорство с бенефициерите. 

Партньорството включва по 

целесъобразност компетентните 

национални и местни органи, както и 

организациите на гражданското 

общество, които им дават 

възможност да играят значима роля 

по време на етапите на проектиране, 

изпълнение и мониторинг. 
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 Комисията насърчава 

сътрудничеството между 

съответните заинтересовани 

страни. Помощта по ИПП III укрепва 

капацитета на организациите на 

гражданското общество, 

включително, когато е целесъобразно, 

като преки бенефициери на помощ;  

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Глава 3 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ИЗПЪЛНЕНИЕ РАМКА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Помощта по ИПП III се 

основава на рамка за програмиране за 

ИПП за постигането на специфичните 

цели, посочени в член 3. Рамката за 

програмиране на ИПП се изготвя от 

Комисията за срока на 

многогодишната финансова рамка на 

Съюза. 

1. Настоящият регламент се 

допълва от рамка за програмиране за 

ИПП, с която се установяват 

допълнителни разпоредби за 

начините на постигане на 
специфичните цели, посочени в член 3. 

Рамката за програмиране на ИПП се 

изготвя от Комисията посредством 

делегирани актове в съответствие с 

параграф 3 от настоящия член.  

 Комисията представя на Европейския 

парламент съответните програмни 

документи своевременно преди 

началото на програмния период. В 

тези документи се посочват 

ориентировъчно разпределените 

средства за всеки тематичен 

компонент и когато е възможно, за 

всяка държава/регион, като се 

обхващат очакваните резултати и 

изборът на механизми за помощ. 
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Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  1а. Европейският парламент и 

Съветът разрешават годишните 

бюджетни кредити в границите, 

посочени в многогодишната 

финансова рамка за периода 2021 –

 2027 г. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Рамката за програмиране на ИПП 

надлежно взема под внимание 

съответните национални стратегии и 

секторни политики. 

Рамката за програмиране на ИПП 

надлежно взема под внимание 

съответните резолюции и позиции на 

Европейския парламент и национални 

стратегии и секторни политики. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Без да се засяга параграф 4, 

рамката за програмиране на ИПП се 

приема от Комисията с акт за 

изпълнение. Актът за изпълнение се 

приема в съответствие с 

процедурата по разглеждане от 

комитет, посочена в член 16. 

3. Без да се засяга параграф 4, 

Комисията приема рамката за 

програмиране на ИПП, включително 

механизми за прилагане на принципа 

на „справедливо поделяне“, с 

делегирани актове в съответствие с 

член 14. Срокът на действие на 

рамката за програмиране на ИПП 

изтича най-късно на 30 юни 2025 г. 

Комисията приема нова рамка за 

програмиране за ИПП до 30 юни 

2025 г. въз основа на междинната 
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оценка, която е в съответствие с 

другите инструменти за външно 

финансиране, и като взема предвид 

съответните резолюции на 

Европейския парламент. Комисията 

може също така да преразглежда, 

когато е необходимо, ефективното 

изпълнение на рамката за 

програмиране на ИПП, по-специално 

при съществени промени в рамката 

на политиката, посочена в член 6, и 

като се вземат предвид съответните 

резолюции на Европейския 

парламент. 

 

 

Изменение  123 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Рамката за програмиране на ИПП 

съдържа показатели за оценка на 

напредъка към постигането на 

посочените в нея цели. 

5. Рамката за програмиране на ИПП 

се основава на ясни и проверими 
показатели за изпълнението, посочени 

в приложение IV, за оценка на 

напредъка към постигането на 

посочените в нея цели, inter alia 

напредъка и резултатите в 

областите на: 

 a) демокрацията, принципите на 

правовата държава и 

независимостта и ефективността на 

съдебната система; 

 б) правата на човека и основните 

свободи, включително правата на 

лицата, принадлежащи към 

малцинства и уязвими групи; 

 в) равенството между половете и 

правата на жените; 

 г) борбата с корупцията и 

организираната престъпност; 

 д) помиряването, укрепването на 

мира, добросъседските отношения; 

 е) свободата на медиите; 
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 ж) справянето с изменението на 

климата в съответствие със 

задълженията, посочени в 

Парижкото споразумение. 

 Комисията включва напредъка спрямо 

тези показатели в своите годишни 

доклади. 

 Основаният на резултати подход 

съгласно настоящия регламент е 

предмет на периодичен обмен на 

мнения в Европейския парламент и в 

Съвета. 

 

 

Изменение  124 

Предложение за регламент 

Член 7 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7а 

 Междинен преглед и оценка 

 1. Комисията приема нова рамка за 

програмиране на ИПП, основана на 

междинната оценка. Не по-късно от 

30 юни 2024 г. Комисията представя 

доклад за междинна оценка на 

прилагането на настоящия 

регламент. Докладът за междинна 

оценка обхваща периода от 1 януари 

2021 г. до 31 декември 2023 г. и в него 

се разглежда приносът на Съюза за 

постигането на целите на 

настоящия регламент посредством 

показатели за измерване на 

резултатите, както и 

констатациите и заключенията 

относно въздействието на 

настоящия регламент. 

 Европейският парламент може да 

предоставя информация за тази 

оценка. Комисията и ЕСВД 

организират консултация с ключови 

заинтересовани страни и 

бенефициери, включително 

организации на гражданското 
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общество. Комисията и ЕСВД 

обръщат особено внимание да се 

гарантира, че са представени най-

силно маргинализираните участници. 

 Комисията извършва оценка и на 

въздействието и ефективността на 

своите действия по области на 

интервенция, както и на 

ефективността на програмирането, 

като използва външни оценки. 

Комисията и ЕСВД вземат предвид 

предложенията и становищата на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно независимите външни 

оценки. В рамките на междинната 

оценка се прави оценка на начина, по 

който Съюзът е изпълнил целите, 

установени с настоящия регламент. 

 2. В доклада за междинна оценка се 

разглеждат също така 

ефикасността, добавената 

стойност, функционирането на 

опростената и рационализирана 

структура на външното 

финансиране, вътрешната и 

външната съгласуваност, както и 

продължаващата значимост на 

целите на настоящия регламент, 

взаимното допълване и полезните 

взаимодействия между 

финансираните действия, приносът 

на мерките за последователна външна 

дейност на Съюза и степента, до 

която обществеността в държавите 

— получателки на помощ, са 

запознати с финансовата подкрепа 

от Съюза, когато е целесъобразно. 

 3. Докладът за междинна оценка се 

изготвя с конкретната цел да се 

подобри прилагането на 

финансирането от Съюза. Той 

съдържа информация относно 

решения за подновяване, изменение 

или спиране на видовете действия, 

изпълнявани в рамките на настоящия 

регламент. 

 4. Докладът за междинна оценка 

съдържа и консолидирана 
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информация от съответните 

годишни доклади относно цялото 

финансиране, управлявано съгласно 

настоящия регламент, като се 

включват външните целеви приходи и 

вноските в доверителните фондове и 

се представя разбивка на разходите 

по държави бенефициери, използване 

на финансови инструменти, поети 

задължения и плащания.  

 5. Комисията съобщава заключенията 

от оценките, както и своите 

забележки, на Европейския 

парламент, на Съвета и на 

държавите членки. Резултатите се 

използват при разработването на 

програмите и при разпределянето на 

ресурсите. 

 6. Комисията приобщава всички 

заинтересовани страни, включително 

организации на гражданското 

общество, в процеса на оценяването 

на финансирането от Съюза, 

предоставено съгласно настоящия 

регламент, и може, когато е 

подходящо, да направи необходимото 

да предприеме съвместни оценки с 

държавите членки с активното 

участие на бенефициерите. 

 7. Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

посочения в настоящия член доклад за 

междинна оценка, придружен по 

целесъобразност от законодателни 

предложения за необходими 

изменения на настоящия регламент. 

 8. В края на периода на прилагане на 

настоящия регламент, но не по-късно 

от три години след края на периода, 

определен в член 1, Комисията 

извършва окончателна оценка на 

регламента при същите условия, 

както при междинната оценка, 

посочена в настоящия член. 
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Изменение  125 

Предложение за регламент 

Член 7 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7 б 

 Спиране на помощта 

  1. Когато бенефициер не спазва 

принципа на демокрацията, 

принципите на правовата държава, 

доброто управление, не зачита 

правата на човека и основните 

свободи, не спазва стандартите за 

ядрена безопасност или нарушава  

ангажиментите, поети в 

съответните споразумения, сключени 

със Съюза, или последователно 

отстъпва от един или повече 

критерии от Копенхаген, Комисията 

се оправомощава, в съответствие с 

член 14, да приеме делегиран акт за 

изменение на приложение I към 

настоящия регламент с цел временно 

или частично спиране на помощта 

от Съюза. В случай на частично 

спиране се посочват програмите, за 

които то се прилага.  

 2. Ако Комисията установи, че 

причините, които обосновават 

спирането на помощта, вече не са 

налице, тя се оправомощава да приеме 

делегирани актове в съответствие с 

член 14, за да измени приложение I с 

цел възстановяване на помощта от 

Съюза.  

 3. В случаи на частично спиране 

помощта на Съюза се използва преди 

всичко за подпомагане на 

организациите на гражданското 

общество и недържавните участници 

във връзка с мерки, насочени към 

насърчаването на правата на човека и 

основните свободи и за подпомагане 

на демократизацията и процесите на 
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диалог в страните партньори.  

 4. Комисията надлежно взема предвид 

съответните резолюции на 

Европейския парламент при вземане 

на решения.  

 

Изменение  126 

Предложение за регламент 

Член 7 в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7, буква в 

 Управление 

 Хоризонтална управителна група, 

съставена от всички съответни 

служби на Комисията и на ЕСВД и 

председателствана от ЗП/ВП или от 

представител на тази служба, 

отговаря за ръководството, 

координацията и управлението на 

този инструмент по време на целия 

управленски цикъл, за да се гарантира 

последователност, ефикасност, 

прозрачност и отчетност на цялото 

външно финансиране от Съюза. 

ЗП/ВП осигурява цялостната 

политическа координация на 

външната дейност на Съюза. През 

целия цикъл на програмиране, 

планиране и прилагане на 

инструмента ЗП/ВП и ЕСВД 

работят съвместно със съответните 

членове и служби на Комисията, 

определени въз основа на естеството 

и целите на планираните действия, 

като се надгражда върху техния 

опит. ЗП/ВП, ЕСВД и Комисията 

подготвят всички предложения за 

решения в съответствие с 

процедурите на Комисията и ги 

представят за приемане.  

 Европейският парламент участва 

пълноценно в етапите на 

проектиране, програмиране, 

мониторинг и оценяване на 
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инструментите за външно 

финансиране, за да гарантира 

политически и демократичен 

контрол и отчетност на 

финансирането на Съюза в сферата 

на външните действия. 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 8 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мерки и методи на изпълнение (Не се отнася до българския текст.) 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Помощта по ИПП III се 

изпълнява чрез пряко управление или 

непряко управление в съответствие с 

Финансовия регламент посредством 

годишни или многогодишни планове за 

действие и мерки, както е посочено в 

глава III на дял II от [Регламента за 

Инструмента за съседство, развитие 

и международно сътрудничество]. 

Към настоящия регламент се прилага 

глава III на дял II от [Регламента за 

Инструмента за съседство, развитие 

и международно сътрудничество] с 

изключение на параграф 1 на член 24 

[допустими лица и образувания]. 

1. Помощта по ИПП III се 

изпълнява чрез пряко управление или 

непряко управление в съответствие с 

Финансовия регламент посредством 

годишни или многогодишни планове за 

действие и мерки, както е посочено в 

глава IIIа. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  1а. Непрякото управление може да 

бъде променено, ако бенефициерът не 
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може или не желае да администрира 

предоставените средства в 

съответствие с установените 

правила, принципи и цели по 

настоящия Регламент. В случай че 

бенефициерът нарушава принципите 

на демокрацията, принципите на 

правовата държава, зачитането на 

правата на човека и основните 

свободи или не спазва 

ангажиментите, поети в 

съответните споразумения, сключени 

със Съюза, Комисията може, в 

конкретни области на политиката 

или програми, да премине от непряко 

управление с въпросния бенефициер 

към непряко управление от един или 

повече упълномощени субекти, 

различни от бенефициера, или към 

пряко управление. 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Комисията поддържа диалог с 

Европейския парламент и взема под 

внимание вижданията на 

Европейския парламент в области, в 

които той провежда свои собствени 

програми за помощ, например 

изграждане на капацитет и 

наблюдение на избори. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  2а. Комисията ангажира изцяло 

Европейския парламент с въпросите, 

свързани с планирането и 

изпълнението на мерки съгласно 

настоящия член, включително всички 



 

 441 

планирани съществени промени или 

разпределения. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Отпускането на общата или 

секторната бюджетна подкрепа е 

обусловено от осъществяването на 

задоволителен напредък при 

постигането на договорените с 

бенефициера цели. 

 Комисията прилага критериите за 

обвързване с условия на бюджетното 

подпомагане, определени в член 23, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) .../... 

[Регламента за Инструмента за 

съседство, развитие и международно 

сътрудничество]. Тя предприема 

действия за намаляване или спиране 

на финансирането от Съюза чрез 

бюджетно подпомагане в случаи на 

системни нередности в системите за 

управление и контрол или при 

незадоволителен напредък към 

постигане на договорените с 

бенефициера цели. 

 Подновяването от Комисията на 

помощта след нейното спиране, 

посочено в настоящия член, се 

придружава от целенасочена помощ 

за националните одитни органи. 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Глава III а (нова) – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Глава IIIа 

 Изпълнение 
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Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 8 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8a 

 Планове за действие и мерки 

 1. Комисията приема годишни 

или многогодишни планове за 

действие или мерки. Мерките могат 

да бъдат под формата на 

индивидуални мерки, специални 

мерки, мерки за подпомагане или 

извънредни мерки за помощ. За всяко 

действие в плановете за действие и 

мерките се посочват преследваните 

цели, очакваните резултати и 

основните дейности, методите на 

прилагане, бюджетът и всички 

разходи, свързани с подкрепата. 

 2.  Плановете за действие се 

изготвят въз основа на програмните 

документи с изключение на случаите, 

посочени в параграфи 3 и 4.  

 При необходимост дадено действие 

може да бъде прието като 

индивидуална мярка преди или след 

приемането на плановете за 

действие. Индивидуалните мерки се 

изготвят въз основа на програмните 

документи с изключение на случаите, 

посочени в параграф 3, и в други 

надлежно обосновани случаи.  

 В случай на непредвидени 

потребности или обстоятелства и 

когато финансирането не е възможно 

от по-подходящи източници, на 

Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34 от 

Регламент ... [Регламента за 

Инструмента за съседство, развитие 

и международно сътрудничество] за 

определяне на специални мерки, 

които не са въз основа на 

програмните документи. 
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 3. Годишните или 

многогодишните планове за действие 

и индивидуалните мерки могат да 

бъдат използвани за изпълнение на 

действията за бързо реагиране, 

посочени в член 4, параграф 4, буква б) 

от Регламент ... [Регламента за 

Инструмента за съседство, развитие 

и международно сътрудничество]. 

 4.  Комисията може да приеме 

извънредни мерки за помощ във връзка 

с действия за бързо реагиране, както е 

посочено в член 4, параграф 4, буква а) 

от Регламент ... [Регламента за 

Инструмента за съседство, развитие 

и международно сътрудничество].  

 5. Мерките, предприети съгласно 

член 19, параграфи 3 и 4, може да 

имат срок до 18 месеца, който може 

да се удължи двукратно с 

допълнителен срок от най-много 

шест месеца, до общ срок от най-

много 30 месеца, в случай на 

обективни и непредвидени пречки за 

тяхното изпълнение, при условие че 

не се увеличава размерът на 

финансовите средства за 

съответната мярка. 

 В случаи на продължителна криза и 

конфликт Комисията може да 

приеме втора извънредна мярка за 

помощ със срок до 18 месеца. В 

надлежно обосновани случаи може да 

се приемат допълнителни мерки, 

когато непрекъснатостта на 

дейностите на Съюза съгласно 

настоящия параграф е от съществено 

значение и не може да бъде 

гарантирана с други средства. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 8 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 Член 8б 

 Мерките за подкрепа 

 1. Финансирането от Съюза 

може да покрие разходите за 

подкрепата на изпълнението на 

инструмента и за постигането на 

неговите цели, включително за 

административна подкрепа, свързана 

с подготовката, последващите 

действия, мониторинга, контрола, 

одита и дейностите за оценка, които 

са необходими за такова изпълнение, 

както и разходите на централата и 

на делегациите на Съюза за 

административна подкрепа, 

необходима за програмата, и за 

управление на операциите, 

финансирани съгласно настоящия 

регламент, включително 

информационните и 

комуникационните действия и 

корпоративните информационни 

системи. 

 2. Когато разходите за подкрепа 

не са включени в плановете за 

действие или мерките, посочени в 

член 8в, Комисията приема мерки за 

подкрепа, когато това е приложимо. 

Финансирането от Съюза по мерките 

за подкрепа може да обхваща:  

 a) проучвания, срещи, 

информиране, повишаване на 

осведомеността, обучение, 

подготовка и обмен на извлечени 

поуки и на най-добри практики, 

дейности, свързани с публикуването, 

и всякакви други административни 

разходи или разходи за техническа 

помощ, необходими за програмиране и 

управление на действията, 

включително външни експерти, 

получаващи възнаграждение;  

 б) научноизследователски и 

иновационни дейности и проучвания 

по съответните въпроси и 

разпространение на информацията за 

тях;  
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 в) разходи, свързани с 

информационни и комуникационни 

дейности, включително 

разработването на комуникационни 

стратегии и институционалната 

комуникация относно политическите 

приоритети на Съюза и 

насърчаването на тяхната видимост.  

 

Изменение  127 

Предложение за регламент 

Член 8 в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

 Член 8 в 

  Приемане на планове за действие и 

мерки  

 1. Комисията приема планове за 

действие и мерки посредством 

решение на Комисията в 

съответствие с Финансовия 

регламент. 

 2. Комисията взема предвид 

съответния подход на Съвета и на 

Европейския парламент относно 

политиката при планирането и 

последващото прилагане на тези 

планове за действие и мерки в 

интерес на съгласуваността на 

външната дейност на Съюза.  

 Комисията информира незабавно 

Европейския парламент за 

планирането на планове за действие и 

мерки съгласно настоящия член, 

включително за предвидените 

финансови средства, и информира 

Европейския парламент също в случай 

на значителни промени или 

удължаване на тази помощ. 

Възможно най-рано след приемането 

или значителната промяна на 

съответната мярка и при всички 

положения в рамките на един месец 
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след това, Комисията докладва на 

Европейския парламент и на Съвета 

и прави преглед на естеството и 

обосновката на приетата мярка, 

нейната продължителност, бюджет 

и контекст, включително на 

допълващия характер на тази мярка 

спрямо друга текуща и планирана 

помощ на Съюза. В случай на 

извънредни мерки за помощ 

Комисията посочва също дали, до 

каква степен и по какъв начин ще 

осигурява непрекъснатостта на 

политиката, осъществявана чрез 

извънредната помощ посредством 

средносрочна и дългосрочна помощ 

съгласно настоящия регламент.  

 3. Преди приемането на планове за 

действия и мерки, които не се 

основават на програмните документи 

съгласно член 8а, параграф 2, с 

изключение на случаите, посочени в 

член 8а, параграфи 3 и 4, Комисията 

приема делегиран акт в съответствие 

с член 14, за да допълни настоящия 

регламент, като определи 

специфичните цели, които трябва да 

бъдат постигнати, очакваните 

резултати, инструментите, които 

трябва да се използват, основните 

дейности и примерните разпределени 

финансови средства по тези планове 

за действие и мерки.  

 4. На равнището на отделните 

действия се предприема подходящ 

преглед на състоянието на правата 

на човека, социалните условия и 

околната среда, включително 

относно въздействието върху 

изменението на климата и върху 

биологичното разнообразие, в 

съответствие с приложимите 

законодателни актове на Съюза, в 

това число Директива 2011/92/ЕС1a на 

Европейския парламент и на Съвета 

и Директива 85/337/ЕИО1б на Съвета, 

който включва, когато е приложимо, 

оценка на въздействието върху 

околната среда за екологично 
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чувствителни действия, и по-

специално за мащабни нови 

инфраструктури.  

 Освен това се извършват 

предварителни оценки на 

въздействието върху правата на 

човека, равенството между половете, 

социалната и трудовата дейност, 

както и анализ на конфликтите и 

оценка на риска.  

 Когато е целесъобразно, при 

изпълнението на секторните 

програми се използват стратегически 

оценки на състоянието на правата на 

човека и на социалните и 

екологичните аспекти. Комисията 

гарантира участието на 

заинтересованите страни в тези 

оценки и публичния достъп до 

резултатите от тези оценки.  

  __________________  

 1a Директива 2011/92/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 13 декември 2011 г. относно 

оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху 

околната среда (кодифициран текст) 

(ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).  

 1б Директива 85/337/ЕИО на Съвета 

от 27 юни 1985 г. относно оценката 

на въздействието на някои публични 

и частни проекти върху околната 

среда (ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40).    

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 8 г (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8г 

 Методи за сътрудничество 

 1. Финансирането по този 

инструмент се извършва от 

Комисията, както е предвидено във 

Финансовия регламент, или пряко от 
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самата Комисия, от делегациите на 

Съюза и от изпълнителните агенции, 

или непряко чрез един от субектите, 

посочени в член 62, параграф 1, 

буква в) от Финансовия регламент.  

 2. Финансирането по този 

инструмент може да се предоставя и 

чрез финансов принос в 

международни, регионални или 

национални фондове, например 

установените или управляваните от 

ЕИБ, от държавите членки, от 

страните и регионите партньори или 

от международни организации, или 

от други донори.  

 3. Субектите, посочени в член 62, 

параграф 1, буква в) от Финансовия 

регламент и в член 29, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) ... [Регламента за 

Инструмента за съседство, развитие 

и международно сътрудничество], 

ежегодно изпълняват задълженията 

си за докладване съгласно член 155 от 

Финансовия регламент. 

Изискванията за докладване за всеки 

от тези субекти са определени в 

рамковото споразумение за 

партньорство, споразумението за 

финансово участие, споразумението 

за бюджетни гаранции или 

споразумението за финансиране.  

 4. Действията, финансирани по 

този инструмент, могат да бъдат 

изпълнени посредством паралелно или 

съвместно съфинансиране.  

 5. При паралелно съфинансиране 

действието се разделя на редица ясно 

определими компоненти, като всеки 

от тях се финансира от различните 

партньори, които предоставят 

съфинансиране по такъв начин, че 

крайното използване на 

финансирането да може винаги да се 

идентифицира.  

 6. При съвместно финансиране 

общата стойност на действието се 

разделя между партньорите, които 

предоставят съфинансирането, и 
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ресурсите се обединяват по начин, по 

който вече не е възможно да се 

идентифицира източникът на 

финансиране за дадена дейност, 

предприета като част от 

действието.  

 7. Сътрудничеството между 

Съюза и неговите партньори може да 

се извършва, inter alia, под формата 

на: 

 a) тристранни договорености, 

чрез които Съюзът координира с 

трети държави финансирането си за 

помощ за страна или регион 

партньор;  

 б) административни мерки за 

сътрудничество, например туининг 

между държавни институции, 

местни органи, национални държавни 

органи или частноправни субекти, 

натоварени със задачи за обществени 

услуги в държава членка, и такива в 

страна или регион партньор, както и 

мерки за сътрудничество с участието 

на експерти от публичния сектор, 

изпратени от държавите членки и 

техните регионални и местни органи;  

 в) финансово участие в 

разходите, необходими за създаването 

и управлението на публично-частно 

партньорство; включително подкрепа 

за широко участие чрез създаване на 

независима трета страна – 

структура на ОГО, която да 

извършва оценка и мониторинг на 

структури за публично-частно 

партньорство. 

 г) програми в подкрепа на 

секторните политики, с които 

Съюзът предоставя подкрепа за 

секторните програми на страна 

партньор;  

 д) финансово участие в разходите 

за участието на държавите в 

програмите и действията на Съюза, 

изпълнявани от агенции и органи на 

Съюза, както и от органи или лица, 
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натоварени с изпълнението на 

конкретни действия в рамките на 

общата външна политика и 

политика на сигурност съгласно дял V 

от Договора за Европейския съюз;  

 е) лихвени субсидии. 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 8 д (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8д 

 Форми на финансиране от Съюза и 

методи за прилагане 

 1. Финансирането от Съюза 

може да бъде предоставено чрез 

видовете финансиране, предвидени във 

Финансовия регламент, и по-

специално: 

 a) безвъзмездни средства;  

 б) договори за възлагане на 

обществени поръчки за услуги, 

доставки или строителни работи;  

 в) бюджетна подкрепа;  

 г) вноски в доверителни фондове, 

създадени от Комисията, в 

съответствие с член 234 от 

Финансовия регламент;  

 д) финансови инструменти;  

 е) бюджетни гаранции;  

 ж) смесено финансиране;  

 з) опрощаване на дългове в 

контекста на международно 

съгласувани програми за опрощаване 

на дългове; 

 и) финансова помощ; 

 й) външни експерти, получаващи 

възнаграждение. 

 2. При работата си със 

заинтересовани страни в държавите 

партньори Комисията взема под 
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внимание техните специфични 

особености, включително 

потребностите им и съответния 

контекст, когато определя условията 

на финансирането, вида на 

финансовото участие, условията за 

отпускане на безвъзмездните 

средства и административните 

разпоредби за тяхното управление, с 

цел да се достигне до възможно най-

широкия кръг от такива 

заинтересовани страни и да се 

отговори по най-добрия начин на 

техните потребности. Тази оценка 

отчита условията за пълноценно 

участие и ангажираност на всички 

заинтересовани страни, по-специално 

местното гражданско общество. В 

съответствие с Финансовия 

регламент се насърчава приемането 

на специфични условия, като 

например споразумения за 

партньорство, разрешения за 

отпускане на финансова подкрепа на 

трети страни, пряко възлагане или 

покани за представяне на 

предложения с ограничения по 

отношение на допустимостта, или 

еднократни суми, единични разходи и 

финансиране с единни ставки, както 

и финансиране, което не е свързано с 

разходите, по смисъла на член 125, 

параграф 1 от Финансовия регламент. 

Тези различни условия гарантират 

прозрачност, проследяемост и 

иновации. Сътрудничеството между 

местните и международните НПО се 

насърчава, за да се подкрепи 

капацитетът на местното 

гражданско общество с оглед 

постигане на пълното му участие в 

програмите за развитие. 

 3 В допълнение към случаите, 

посочени в член 195 от Финансовия 

регламент, процедурата за пряко 

възлагане може да се използва за:  

 a) безвъзмездни средства с ниска 

стойност за защитници на правата 

на човека и за механизми за закрила на 
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защитниците на правата на човека, 

изложени на риск, за финансиране на 

спешни действия за защита, когато е 

целесъобразно, без да е необходимо 

съфинансиране, както и за медиатори 

и други участници от гражданското 

общество, участващи в кризи и в 

диалог, свързан с въоръжени 

конфликти, разрешаване на 

конфликти, помирение и укрепване на 

мира; 

 б) безвъзмездни средства, когато е 

уместно без необходимост от 

съфинансиране, за финансиране на 

действия при особено трудни условия, 

в които публикуването на покана за 

представяне на предложения не би 

било подходящо, включително при 

ситуации, в които е налице сериозно 

ограничаване на основните свободи, 

заплаха за демократичните 

институции, ескалация на кризи, 

въоръжени конфликт, в които 

сигурността на хората е изложена на 

най-голям риск или в които 

организациите и защитниците на 

правата на човека, медиаторите и 

другите участници от гражданското 

общество, които участват в диалог, 

свързан с кризи и въоръжени 

конфликти, помирение и изграждане 

на мира, работят при особено трудни 

условия. Такива безвъзмездни средства 

не надхвърлят 1 000 000 EUR и са с 

продължителност до 18 месеца, 

която може да бъде удължена с още 

12 месеца в случаите на обективни и 

непредвидени пречки за тяхното 

прилагане; 

 в) безвъзмездни средства за 

Службата на върховния комисар на 

ООН за правата на човека, както и за 

организацията Global Campus, 

Европейския междууниверситетски 

център за правата на човека и 

демократизацията, който 

предоставя европейска магистърска 

степен по права на човека и 

демократизация, и свързаната с него 
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мрежа на университетите, които 

предоставят дипломи за 

следдипломна квалификация в 

областта на правата на човека, 

включително стипендии за студенти, 

изследователи, учители и защитници 

на правата на човека от трети 

държави; 

 г) малки проекти, както е 

описано в член 23а от Регламент ... 

[Регламента за Инструмента за 

съседство, развитие и международно 

сътрудничество]. 

 Бюджетната подкрепа, посочена в 

параграф 1, буква в), включително 

чрез договори за извършване на 

секторни реформи, се основава на 

ангажираност на държавите, 

взаимна отчетност и споделени 

ангажименти към всеобщите 

ценности, демокрацията, правата на 

човека, равенството между половете, 

социалното приобщаване и 

човешкото развитие, и принципите 

на правовата държава, и има за цел 

засилване на партньорството между 

Съюза и държавите партньори. Тя 

включва засилен диалог относно 

политиките, развитие на 

капацитета и подобрено управление в 

допълнение към усилията на 

партньорите да събират повече и да 

изразходват по-добре с цел 

подпомагане на устойчивото и 

приобщаващо социално-икономическо 

развитие, което е от полза за всички, 

създаването на достойни работни 

места, като се обръща специално 

внимание на младите хора, 

намаляването на неравенството и 

премахването на бедността, като 

надлежно се вземат предвид 

местните икономики, екологичните и 

социалните права. 

 Всяко решение за предоставяне на 

бюджетно подпомагане се основава на 

политики за бюджетно подпомагане, 

одобрени от Съюза, на набор от ясни 

критерии за допустимост и на 
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внимателна оценка на рисковете и 

ползите. Един от определящите 

фактори за това решение е оценката 

на ангажимента, на регистрираните 

резултати и на напредъка на 

партньорските държави по 

отношение на демокрацията, 

правата на човека и принципите на 

правовата държава. 

 4. Бюджетната подкрепа е 

диференцирана така, че да отговаря 

по-добре на политическите, 

икономическите и социалните 

условия в държавата партньор, като 

се вземат предвид ситуациите на 

нестабилност. 

 Когато предоставя бюджетна 

подкрепа в съответствие с член 236 

от Финансовия регламент, 

Комисията ясно определя и следи 

критериите за обвързването с условия 

на бюджетната подкрепа, 

включително напредъка с реформите 

и прозрачността, и подпомага 

развитието на парламентарния 

контрол и националния капацитет за 

одит, участието на организациите на 

гражданското общество в 

мониторинга, както и повишаването 

на прозрачността и обществения 

достъп до информация, и развитието 

на силни системи за обществени 

поръчки, които подпомагат 

местното икономическо развитие и 

местните предприятия. 

 5. Отпускането на бюджетната 

подкрепа се основава на показатели, 

показващи задоволителен напредък 

при постигането на договорените с 

държавата партньор цели.  

 6. Финансовите инструменти 

съгласно настоящия регламент може 

да приемат различни форми, като 

например заеми, гаранции, 

капиталови или квазикапиталови 

участия, инвестиции или дялови 

участия и инструменти за споделяне 

на риска, когато това е възможно и в 
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съответствие с принципите, 

определени в член 209, параграф 1 от 

Финансовия регламент, под 

ръководството на ЕИБ, 

многостранна европейска финансова 

институция като Европейската 

банка за възстановяване и развитие 

или двустранна европейска финансова 

институция като двустранните 

банки за развитие, евентуално 

обединени с други допълнителни 

форми на финансова подкрепа както 

от държави членки, така и от трети 

страни.  

 Принос към финансовите 

инструменти на Съюза съгласно 

настоящия регламент може да се 

предоставя от държавите членки, 

както и от всеки субект, посочен в 

член 62, параграф 1, буква в) от 

Финансовия регламент.  

 7. Тези финансови инструменти 

могат да бъдат разделени на 

механизми за прилагане и механизми, 

създадени за целите на отчитането. 

 8. Комисията и ЕСВД не 

участват в нови или подновени 

операции със субекти, учредени или 

установени в юрисдикции, определени 

в рамките на съответната политика 

на Съюза като неоказващи 

съдействие, или които са определени 

като високорискови трети държави 

съгласно член 9, параграф 2 от 

Директива (ЕС) 2015/849 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

или които реално не спазват 

разпоредбите на Съюза или 

международно приетите данъчни 

стандарти за прозрачност и обмен на 

информация. 

 9. Финансирането от Съюза 

нито подлежи на специфични данъци, 

мита или такси, нито води до 

събирането на такива.  

 10. Данъците, митата и таксите, 

наложени от държави партньори, 

могат да бъдат допустими за 
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финансиране съгласно настоящия 

регламент.  

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 8 e (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8е 

 Пренасяния, годишни вноски, 

бюджетни кредити за поети 

задължения, повторни плащания и 

приходи, генерирани от финансови 

инструменти 

 1. В допълнение към член 12, 

параграф 2 от Финансовия регламент 

неизползваните бюджетни кредити 

за поети задължения и бюджетни 

кредити за плащания съгласно 

настоящия регламент автоматично 

се пренасят и за тях могат да бъдат 

поети задължения до 31 декември на 

следващата финансова година. 

Пренесената сума се използва първа 

през следващата финансова година.  

 Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета информация 

за автоматично пренесените 

бюджетни кредити, включително за 

съответните суми, в съответствие с 

член 12, параграф 6 от Финансовия 

регламент. 

 2. В допълнение към разпоредбите 

на член 15 от Финансовия регламент 

за повторно предоставяне на 

бюджетни кредити, бюджетните 

кредити за поети задължения, 

съответстващи на размера на 

отменените бюджетни кредити в 

резултат на пълно или частично 

неизпълнение на дадено действие 

съгласно настоящия регламент, се 

предоставят отново в полза на 

първоначалния бюджетен ред.  

 Позоваванията на член 15 от 
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Финансовия регламент в член 12, 

параграф 1, буква б) от Регламента за 

определяне на многогодишната 

финансова рамка се разбират като 

включващи позоваване на настоящия 

параграф за целите на настоящия 

регламент.  

 3. Бюджетните задължения за 

дейности, които надхвърлят една 

финансова година, могат да се 

разпределят за няколко години под 

формата на годишни браншове в 

съответствие с член 112, параграф 2 

от Финансовия регламент.  

 Член 114, параграф 2, алинея 3 от 

Финансовия регламент не се прилага 

за тези многогодишни действия. 

Комисията автоматично отменя 

всяка част от бюджетно задължение 

за действие, която до 31 декември на 

петата година след годината на 

поемане на бюджетното задължение 

не е била използвана с цел 

предварително финансиране или 

извършване на междинни плащания 

или за която не е представен заверен 

отчет за извършени разходи или не е 

представено искане за плащане.  

 Параграф 2 от този член се прилага 

също и за годишни вноски.  

 4. Чрез дерогация от член 209, 

параграф 3 от Финансовия регламент 

възстановените средства и 

приходите, генерирани от финансов 

инструмент, се вписват в 

първоначалния бюджетен ред като 

вътрешни целеви приходи след 

приспадане на разноските и таксите 

за управление. На всеки пет години 

Комисията разглежда осъществения 

принос към постигането на целите на 

Съюза, както и ефективността на 

съществуващите финансови 

инструменти.  

 

Изменение  75 
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Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато програмите за 

трансгранично сътрудничество са 

прекратени в съответствие с член 12 от 

[Регламента за ETC], помощта съгласно 

настоящия регламент за прекратената 

програма, която продължава да бъде на 

разположение сума, може да се използва 

за финансирането на други действия, 

които са допустими съгласно настоящия 

регламент. 

4. Когато програмите за 

трансгранично сътрудничество са 

прекратени в съответствие с член 12 от 

[Регламента за ETC], помощта съгласно 

настоящия регламент за прекратената 

програма, която продължава да бъде на 

разположение сума, може да се използва 

за финансирането на други действия, 

които са допустими съгласно настоящия 

регламент. В такъв случай, ако няма 

действия, които са допустими за 

финансиране през текущата година, 

бюджетните кредити може да бъдат 

пренесени към следващата година.  

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Глава VI — Заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА МОНИТОРИНГ, ДОКЛАДВАНЕ, 

ОЦЕНКА И КОМУНИКАЦИЯ 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Показателите за мониторинг на 

изпълнението и напредъка на ИПП III 

по отношение на постигането на 

специфичните цели, определени в 

член 3, се съдържат в приложение IV 

към настоящия регламент. 

2. (Не се отнася до българския 

текст.) 
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Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В допълнение към показателите, 

посочени в приложение IV, в рамката на 

резултатите от подпомагането на ИПП 

III се вземат предвид и докладите 

относно разширяването. 

4. В допълнение към показателите, 

посочени в приложение IV, в рамката на 

резултатите от подпомагането на ИПП 

III се вземат предвид също и докладите 

относно разширяването и оценките на 

Комисията за програмите за 

икономическа реформа. 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  4а. Комисията внася и представя 

междинните и окончателните 

доклади за оценка, посочени в член 32 

от Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 

Инструмента за съседство, развитие 

и международно сътрудничество], на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Комисията оповестява публично тези 

доклади. 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В допълнение към член 129 от 

Финансовия регламент относно 

защитата на финансовите интереси на 

Съюза, при непрякото управление 

бенефициерите, посочени в 

приложение I, докладват незабавно на 

Комисията за нередности, включително 

измами, които са били констатирани 

при първоначално административно или 

5. В допълнение към член 129 от 

Финансовия регламент относно 

защитата на финансовите интереси на 

Съюза, при непрякото управление 

бенефициерите докладват незабавно на 

Комисията за нередности, включително 

измами, които са били констатирани 

при първоначално административно или 

съдебно заключение, и я информират 
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съдебно заключение, и я информират 

периодично за напредъка по 

административните и другите 

производства. Докладването се 

извършва по електронен път чрез 

Системата за управление на 

нередностите, създадена от Комисията. 

периодично за напредъка по 

административните и другите 

производства. Докладването се 

извършва по електронен път чрез 

Системата за управление на 

нередностите, създадена от Комисията. 

Комисията подкрепя развитието в 

бенефициерите на парламентарния 

контрол и капацитета за одит, 

както и повишаването на 

прозрачността и достъпа на 

широката общественост до 

информация. Комисията, ЗП/ВП и по-

специално делегациите на Съюза в 

бенефициерите гарантират, че 

всички финансови средства, 

отпуснати при непряко управление, се 

усвояват по прозрачен, 

деполитизиран и безпристрастен 

начин, включително чрез справедливо 

разпределение, което отразява 

потребностите на регионите и на 

местните общини. 

 

 

Изменение  128 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 13, 

се предоставя на Комисията. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, 

параграф 3, член 7а, член 7б, 

параграфи 1 и 2, член 8в, параграф 3 и 

членове 13 и 15, се предоставя на 

Комисията. 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 14 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 14a 

 Демократичен контрол 
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 1. За да насърчи диалога между 

институциите и службите на Съюза, 

по-специално Европейския 

парламент, Комисията и ЕСВД, да 

засили цялостната съгласуваност на 

всички инструменти за външно 

финансиране и да гарантира по-

голяма прозрачност и отчетност, 

както и ускореното приемане на 

актове и мерки от Комисията, 

Европейския парламент може да 

покани Комисията и ЕСВД да се явят 

пред него, за да обсъдят 

стратегическите насоки и указания 

за програмирането съгласно 

настоящия регламент. Този диалог 

може да се провежда преди 

приемането на делегирани актове и 

на годишния проектобюджет от 

Комисията или по искане на 

Европейския парламент, Комисията 

или ЕСВД, в специални случаи с оглед 

на значими политически събития. 

 2. Когато посоченият в параграф 

1 диалог ще се провежда, Комисията 

и ЕСВД представят на Европейския 

парламент всички съответни 

документи във връзка с този диалог. 

Когато диалогът е свързан с годишния 

бюджет, се предоставят 

консолидирана информация за всички 

планове за действие и мерки, приети 

или планирани в съответствие с член 

8в, информация относно 

сътрудничеството по държави, 

региони и тематични области и 

използването на действия за бързо 

реагиране и Гаранцията за външна 

дейност. 

 3. Комисията и ЕСВД вземат 

предвид приоритетно позицията, 

изразена от Европейския парламент. 

В случай че Комисията или ЕСВД не 

вземат предвид позициите на 

Европейския парламент, те 

предоставят надлежна обосновка. 

 4. Комисията и ЕСВД, по-

специално чрез управителната група 

съгласно член 7в, отговарят за 
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информирането на Европейския 

парламент относно прилагането на 

настоящия регламент, а именно 

относно текущите мерки, действия и 

резултати. 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 15 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Приемане на допълнителни правила за 

изпълнение 

Приемане на допълнителни правила 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 16, се 

определят специални правила за 

установяването на единни условия за 

прилагането на настоящия 

регламент, по-специално по 

отношение на структурите, които 

предстои да бъдат създадени в хода на 

подготовката за присъединяване и във 

връзка с помощта за развитие на 

селските райони. 

1. Чрез делегирани актове се 

приемат специални правила по 

отношение на структурите, които 

предстои да бъдат създадени в хода на 

подготовката за присъединяване и във 

връзка с помощта за развитие на 

селските райони. 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

2. Комисията приема планове за 

действие и мерки, като издава 

решение, в съответствие с 

Финансовия регламент. 

Изменение  86 
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Предложение за регламент 

Член 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 16 заличава се 

Комитет  

1. Комисията се подпомага от 

комитет (Комитет за Инструмента 

за предприсъединителна помощ). Този 

комитет е комитет по смисъла на 

[Регламент (ЕС) № 182/2011]. 

 

2. Когато становището на 

комитета трябва да бъде получено 

чрез писмена процедура, тази 

процедура се прекратява без 

резултат, когато в рамките на 

определения срок за предаване на 

становището председателят на 

комитета вземе такова решение или 

обикновено мнозинство от членовете 

на комитета поиска това. 

 

3. Наблюдател от ЕИБ участва в 

работата на комитета във връзка с 

въпроси, които засягат ЕИБ. 

 

4. Комитетът за ИПП III 

подпомага Комисията и е 

компетентен и по отношение на 

законодателните актове и 

задълженията съгласно 

Регламент (ЕО) № 1085/2006 и 

Регламент 231/2014 и на прилагането 

на член 3 от Регламент (ЕО) 

№ 389/2006. 

 

5. Комитетът за ИПП III не е 

компетентен относно приноса към 

„Еразъм +“, както е посочено в член 5, 

параграф 3. 

 

 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Член 17 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Информация, комуникация и Информация, комуникация, видимост и 
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публичност публичност 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Прилагат се членове 36 и 37 от 

[Регламента за Инструмента за 

съседство, развитие и международно 

сътрудничество]. 

1. Когато се предоставя 

финансова помощ по линия на 

настоящия регламент, Комисията, 

ЗП/ВП, и по-специално делегациите 

на Съюза в бенефициерите 

предприемат всички необходими 

мерки за осигуряване на видимостта 

на финансовата подкрепа от Съюза, 

включително контрол на спазването 

от страна на получателите на тези 

изисквания. Финансираните чрез 

ИПП действия са подчинени на 

изискванията, определени в 

Наръчника за комуникация и 

видимост на външната дейност на 

ЕС. Комисията приема насоки за 

финансираните от Съюза проекти 

относно видимостта и 

комуникационните дейности за всеки 

бенефициер. 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Комисията предприема мерки 

за засилване на стратегическата 

комуникация и публичната 

дипломация за разпространението на 

ценностите на Съюза и изтъкване на 

добавената стойност на 

предоставяната от Съюза подкрепа. 
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Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Получателите на финансиране 

от Съюза признават произхода на 

финансирането от Съюза и 

осигуряват подходящата му 

видимост: 

 a) правят по ясно откроим начин 

изявление, подчертаващо 

подпомагането от Съюза, в 

документите и комуникационните 

материали, свързани с усвояването на 

финансовите средства, включително 

на официален уебсайт, когато 

съществува подобен уебсайт; както и 

 б) популяризират действията и 

резултатите от тях, като 

предоставят съгласувана, ефективна 

и пропорционална целева информация 

на различни видове публика, 

включително медиите и 

обществеността. 

 Комисията осъществява 

информационни и комуникационни 

дейности във връзка с настоящия 

регламент, както и с дейностите по 

него и постигнатите резултати. 

Финансовите ресурси, отпуснати за 

настоящия регламент, допринасят 

също така за институционалната 

комуникация на политическите 

приоритети на Съюза, доколкото 

тези приоритети са пряко свързани с 

целите, посочени в член 3 и в 

приложения II и III. 
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Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Той се прилага от 1 януари 2021 г. Той се прилага от 1 януари 2021 г. до 

31 декември 2027 г. 

 

Изменение  129 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Бивша югославска република 

Македония 

Република Северна Македония 

 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Установяване и насърчаване още 

на ранен етап на правилното 

функциониране на необходимите 

институции, гарантиращи правовата 

държава. Интервенциите в тази област 

са насочени към: създаване на 

независима, подотчетна и ефикасна 

съдебна система, включително 

прозрачно и основано на заслугите 

назначаване на работа, и насърчаване на 

системи за съдебно сътрудничество, 

оценяване и повишение и на ефективни 

дисциплинарни процедури в случай на 

нарушения; предприемане на стъпки, 

които да гарантират установяването на 

надеждни системи за защита на 

границите, за управление на 

миграционните потоци и за 

предоставяне на убежище на 

нуждаещите се; разработване на 

ефективни средства за предотвратяване 

a) Установяване и насърчаване още 

на ранен етап на правилното 

функциониране на необходимите 

институции, гарантиращи правовата 

държава. Интервенциите в тази област 

са насочени към: разделение на 

властите, създаване на независима, 

подотчетна и ефикасна съдебна система, 

включително прозрачно и основано на 

заслугите назначаване на работа, и 

насърчаване на системи за съдебно 

сътрудничество, оценяване и повишение 

и на ефективни дисциплинарни 

процедури в случай на нарушения; 

предприемане на стъпки, които да 

гарантират установяването на 

подходящи системи за защита на 

границите, за управление на 

миграционните потоци и за 

предоставяне на убежище на 

нуждаещите се; разработване на 
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на и борба с организираната 

престъпност, трафика на хора, 

контрабандата на мигранти, изпирането 

на пари/финансирането на тероризма и 

корупцията; утвърждаване и защита на 

правата на човека, правата на лицата, 

принадлежащи към малцинства – в това 

число ромите, както и лесбийките, 

гейовете, бисексуалните, 

транссексуалните и интерсексуалните 

лица – и основните свободи, 

включително свободата на медиите и 

защитата на данните. 

ефективни средства за предотвратяване 

на и борба с организираната 

престъпност, трафика на хора, 

контрабандата на мигранти, трафика 

на наркотици, изпирането на 

пари/финансирането на тероризма и 

корупцията; утвърждаване и защита на 

правата на човека, включително 

правата на децата, равенството 

между половете, правата на лицата, 

принадлежащи към малцинства – в това 

число ромите, както и лесбийките, 

гейовете, бисексуалните, 

транссексуалните и интерсексуалните 

лица – и основните свободи, 

включително свободата на медиите и 

защитата на данните. 

 

Изменение  93 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Укрепване на икономическото 

управление: Интервенциите са насочени 

към подкрепа на участието в процеса по 

линия на програмата за икономически 

реформи и на редовното сътрудничество 

с международни финансови институции 

по основните принципи на 

икономическата политика. Повишаване 

на капацитета за укрепване на 

макроикономическата стабилност и 

оказване на подкрепа за напредък към 

превръщането във функционираща 

пазарна икономика, която има 

капацитет да се справя с конкурентния 

натиск и пазарните сили в рамките на 

Съюза; 

в) Укрепване на икономическото 

управление: Интервенциите са насочени 

към подкрепа на участието в процеса по 

линия на програмата за икономически 

реформи и на редовното сътрудничество 

с международни финансови институции 

по основните принципи на 

икономическата политика и към 

укрепване на многостранните 

икономически институции. 

Повишаване на капацитета за укрепване 

на макроикономическата стабилност, 

социално сближаване и оказване на 

подкрепа за напредък към устойчиво 

развитие и превръщането във 

функционираща пазарна икономика, 

която има капацитет да се справя с 

конкурентния натиск и пазарните сили в 

рамките на Съюза; 
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Изменение  94 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Укрепване на капацитета на 

Съюза и неговите партньори за 

предотвратяване на конфликти, 

укрепване на мира и справяне с 

предкризисни и следкризисни ситуации, 

включително чрез ранно 

предупреждение и анализ на риска от 

конфликти; насърчаване на 

междуличностните контакти, 

помирението, укрепването на мира и 

мерките за изграждане на доверие, 

оказване на подпомагане за 

изграждането на капацитет в подкрепа 

на дейности в областта на сигурността и 

развитието. 

г) Укрепване на капацитета на 

Съюза и неговите партньори за 

предотвратяване на конфликти, 

укрепване на мира, добри съседски 

отношения и справяне с предкризисни 

и следкризисни ситуации, включително 

чрез ранно предупреждение и анализ на 

риска от конфликти; насърчаване на 

междуличностните контакти, 

помирението, отчетността, 

международното правосъдие, 
укрепването на мира и мерките за 

изграждане на доверие, в т.ч. създаване 

на регионалната комисия за 

установяване на факти относно 

военните престъпления и други 

сериозни нарушения на правата на 

човека в бивша Югославия (RECOM), 

както и оказване на подпомагане за 

изграждането на капацитет в подкрепа 

на дейности в областта на сигурността и 

развитието, укрепване на 

способностите за киберотбрана и 

стратегическа комуникация с цел 

насърчаване на систематичното 

разкриване на дезинформация. 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) Укрепване на капацитета на 

организациите на гражданското 

общество и на организациите на 

социалните партньори, включително 

професионални сдружения, в 

бенефициерите, посочени в 

приложение I, и насърчаване на 

изграждането на мрежи на всички 

д) Укрепване на капацитета, 

независимостта и плурализма на 

организациите на гражданското 

общество и на организациите на 

социалните партньори, включително 

професионални сдружения, в 

бенефициерите и насърчаване на 

изграждането на мрежи на всички 
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равнища между организации в Съюза и 

организации в бенефициерите, посочени 

в приложение I, като това ще им даде 

възможност да участват в ефективен 

диалог с публични и частни 

заинтересовани страни. 

равнища между организации в Съюза и 

организации в бенефициерите, като това 

ще им даде възможност да участват в 

ефективен диалог с публични и частни 

заинтересовани страни. Полагат се 

усилия помощта да бъде достъпна за 

възможно най-голям набор от 

организации в бенефициерите. 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) Насърчаване на привеждането на 

правилата, стандартите, политиките и 

практиките в партньорските държави в 

съответствие с тези на Съюза, 

включително правилата за държавната 

помощ. 

е) Насърчаване на привеждането на 

правилата, стандартите, политиките и 

практиките в партньорските държави в 

съответствие с тези на Съюза, 

включително ОВППС, правилата за 

обществените поръчки и държавната 

помощ. 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) Укрепване на достъпа до 

образование, обучение и учене през 

целия живот на всички равнища, както и 

повишаване на тяхното качество, и 

подпомагане на културния и творческия 

сектор. Интервенциите в тази област са 

насочени към: насърчаване на равния 

достъп до качествено образование и 

грижи в ранна детска възраст, основно и 

средно образование, подобряване на 

придобиването на основни умения; 

повишаване на завършената 

образователна степен, намаляване на 

преждевременното напускане на 

училище и увеличаване на обучението 

на учителите. Разработване на системи 

за професионално образование и 

ж) Укрепване на достъпа до 

образование, обучение и учене през 

целия живот на всички равнища, както и 

повишаване на тяхното качество, и 

подпомагане на културния и творческия 

сектор и сектора на спорта. 

Интервенциите в тази област са 

насочени към: насърчаване на равния 

достъп до качествено, приобщаващо и 

предоставяно в рамките на 

общността образование и грижи в 

ранна детска възраст, основно и средно 

образование, подобряване на 

придобиването на основни умения; 

повишаване на завършената 

образователна степен, намаляване на 

преждевременното напускане на 
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обучение и насърчаване на системи за 

обучение в процеса на работа, за да се 

улесни преходът към пазара на труда; 

подобряване на качеството и 

подходящата насоченост на висшето 

образование; насърчаване на дейности, 

свързани с лицата, които вече са се 

дипломирали; повишаване на достъпа 

до учене през целия живот и оказване на 

подкрепа за инвестициите в 

инфраструктура за образование и 

обучение, особено с оглед на 

намаляването на териториалните 

различия и насърчаването на 

образование без сегрегация, 

включително чрез използването на 

цифрови технологии. 

училище и увеличаване на обучението 

на учителите; укрепване 

възможностите на децата и 

младежите, за да могат да 

достигнат пълния си потенциал. 
Разработване на системи за 

професионално образование и обучение 

и насърчаване на системи за обучение в 

процеса на работа, за да се улесни 

преходът към пазара на труда; 

подобряване на качеството и 

подходящата насоченост на висшето 

образование; насърчаване на дейности, 

свързани с лицата, които вече са се 

дипломирали; повишаване на достъпа 

до учене през целия живот и физическа 

активност и оказване на подкрепа за 

инвестициите в инфраструктура за 

образование и обучение и в спортна 

инфраструктура, особено с оглед на 

намаляването на териториалните 

различия и насърчаването на 

образование без сегрегация, 

включително чрез използването на 

цифрови технологии. 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) Стимулиране на качествена 

трудова заетост и достъп до пазара на 

труда. Интервенциите в тази област са 

насочени към: справяне с високата 

безработица и неактивност чрез 

подпомагане на трайната интеграция на 

пазара на труда, по-специално на 

младите хора (особено на тези, които не 

са заети с работа, учене или обучение), 

жените, дългосрочно безработните и 

всички по-слабо представени групи. 

Чрез предприемането на мерки ще се 

стимулира създаването на качествени 

работни места и ще се подпомогне 

ефективното прилагане на трудови 

правила и стандарти на цялата 

з) Стимулиране на качествена 

трудова заетост и достъп до пазара на 

труда. Интервенциите в тази област са 

насочени към: справяне с високата 

безработица и неактивност чрез 

подпомагане на трайната интеграция на 

пазара на труда, по-специално на 

младите хора (особено на тези, които не 

са заети с работа, учене или обучение), 

жените, дългосрочно безработните и 

всички по-слабо представени групи. 

Чрез предприемането на мерки ще се 

стимулира създаването на качествени 

работни места и ще се подпомогне 

ефективното прилагане на трудови 

правила и международно приети 
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територия. Други ключови области на 

интервенция са подкрепа за равенството 

между половете, насърчаване на 

пригодността за заетост и на 

производителността, приспособяване на 

работниците и предприятията към 

промените, установяване на траен 

социален диалог и модернизиране и 

укрепване на институциите на пазара на 

труда, като публичните служби по 

заетостта и инспекциите по труда. 

стандарти на цялата територия, 

включително чрез насърчаване на 

спазването на основните принципи и 

права, посочени в Европейския стълб 

на социалните права. Други ключови 

области на интервенция са подкрепа за 

равенството между половете, 

насърчаване на пригодността за заетост 

и на производителността, 

приспособяване на работниците и 

предприятията към промените, 

установяване на траен социален диалог 

и модернизиране и укрепване на 

институциите на пазара на труда, като 

публичните служби по заетостта и 

инспекциите по труда. 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – буква и 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) Насърчаване на социалната 

закрила и приобщаване и борба с 

бедността. Интервенциите в тази област 

са насочени към модернизиране на 

системите за социална закрила, за да се 

осигури ефективна, ефикасна и 

подходяща защита на всички етапи от 

живота на човека, насърчаване на 

социалното приобщаване, насърчаване 

на равни възможности и борба с 

неравенствата и бедността. 

Интервенциите в тази област са 

насочени също така към: интегриране на 

маргинализирани общности като 

ромите; борба с дискриминацията, 

основана на пол, расов или етнически 

произход, религия или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална 

ориентация; подобряване на достъпа до 

финансово достъпни, устойчиви и 

висококачествени услуги, като 

например образование и грижи в ранна 

детска възраст, жилищно настаняване, 

здравни грижи, основни социални 

услуги и дългосрочни грижи, 

и) Насърчаване на социалната 

закрила и приобщаване и борба с 

бедността. Интервенциите в тази област 

са насочени към модернизиране на 

системите за социална закрила, за да се 

осигури ефективна, ефикасна и 

подходяща защита на всички етапи от 

живота на човека, насърчаване на 

социалното приобщаване, насърчаване 

на равни възможности, борба с 

неравенствата и бедността, както и 

насърчаване на прехода от 

институционални грижи към грижи, 

предлагани в семейството и 

общността. Интервенциите в тази 

област са насочени също така към: 

интегриране на маргинализирани 

общности като ромите; борба с 

дискриминацията, основана на пол, 

расов или етнически произход, религия 

или убеждения, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация; подобряване на 

достъпа до финансово достъпни, 

устойчиви и висококачествени услуги, 

предлагани в семейството и 
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включително чрез модернизиране на 

системите за социална закрила. 

общността, като например 

приобщаващо и несегрегирано 
образование и грижи в ранна детска 

възраст, жилищно настаняване, здравни 

грижи, основни социални услуги и 

дългосрочни грижи, включително чрез 

модернизиране на системите за 

социална закрила. Действия, които 

допринасят за всякаква форма на 

сегрегация или социално изключване, 

не се подкрепят. 

 

Изменение  100 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – буква й 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) Насърчаване на интелигентен, 

устойчив, приобщаващ и сигурен 

транспорт и премахване на участъците с 

недостатъчен капацитет в ключови 

мрежови инфраструктури чрез 

инвестиране в проекти с висока 

европейска добавена стойност. Тези 

инвестиции следва да бъдат 

приоритизирани според значението им 

за трансевропейските транспортни 

връзки с ЕС, приноса за устойчивата 

мобилност и намаляването на емисиите, 

въздействието върху околната среда и 

безопасната мобилност във 

взаимодействие с реформите, 

насърчавани от Договора за 

транспортната общност. 

й) Насърчаване на интелигентен, 

устойчив, приобщаващ и сигурен 

транспорт и премахване на участъците с 

недостатъчен капацитет в ключови 

мрежови инфраструктури чрез 

инвестиране в проекти с висока 

европейска добавена стойност. Тези 

инвестиции следва да бъдат 

приоритизирани според значението им 

за трансевропейските транспортни 

връзки с ЕС, трансграничните връзки, 

създаването на работни места, 

приноса за устойчивата мобилност и 

намаляването на емисиите, 

въздействието върху околната среда и 

безопасната мобилност във 

взаимодействие с реформите, 

насърчавани от Договора за 

транспортната общност. 

 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – буква к 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) Подобряване на условията за 

функциониране на частния сектор и 

к) Подобряване на условията за 

функциониране на частния сектор и 
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конкурентоспособността на 

предприятията, включително 

интелигентната специализация, като 

основни двигатели на растежа, 

създаването на работни места и 

сближаването. Ще бъде даден 

приоритет на проекти, които подобряват 

бизнес средата. 

конкурентоспособността на 

предприятията, и преди всичко на 

МСП, включително интелигентната 

специализация, като основни двигатели 

на растежа, създаването на работни 

места и сближаването. Ще бъде даден 

приоритет на устойчиви проекти, които 

подобряват бизнес средата. 

 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – буква м 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

м) Допринасяне за сигурността и 

безопасността на хранителните доставки 

и за поддържането на диверсифицирани 

и жизнеспособни селскостопански 

системи в жизнени селски общности и в 

селските райони. 

м) Допринасяне за сигурността и 

безопасността на хранителните и 

водните доставки и за поддържането на 

диверсифицирани и жизнеспособни 

селскостопански системи в жизнени 

селски общности и в селските райони. 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – буква п 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

п) Увеличаване на способността на 

аграрно-хранителния сектор и сектора 

на рибарството за справяне с 

конкурентния натиск и пазарните сили, 

както и за постепенно хармонизиране с 

правилата и стандартите на Съюза, като 

едновременно с това стремят да 

изпълнят икономическите, социалните и 

екологичните цели в областта на 

балансираното териториално развитие 

на селските и крайбрежните райони. 

п) Увеличаване на способността на 

аграрно-хранителния сектор и сектора 

на рибарството за справяне с 

конкурентния натиск и пазарните сили, 

както и за постепенно хармонизиране с 

правилата и стандартите на Съюза с цел 

повишаване на капацитета за износ 

за пазара на Съюза, като едновременно 

с това се стремят да изпълнят 

икономическите, социалните и 

екологичните цели в областта на 

балансираното териториално развитие 

на селските и крайбрежните райони. 

 

Изменение  104 

Предложение за регламент 
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Приложение II – параграф 1 – буква п a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 па) Насърчаване на дейности и 

подобряване на дългосрочните 

стратегии и политики, насочени към 

предотвратяването и борбата с 

радикализацията и насилническия 

екстремизъм.  

 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Приложение III – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) насърчаване на заетостта, 

мобилността на работната сила и 

социалното и културното приобщаване 

през границите посредством, наред с 

другото: интеграция на трансграничните 

трудови пазари, включително 

трансгранична мобилност; съвместни 

инициативи за заетост на местно ниво; 

информационни и консултантски услуги 

и съвместно обучение; равенството 

между половете; равни възможности; 

интеграция на имигрантските общности 

и уязвимите групи; инвестиции в 

публичните служби по заетостта; и 

подпомагане на инвестиции в 

общественото здравеопазване и 

социалните услуги; 

a) насърчаване на заетостта, 

мобилността на работната сила и 

социалното и културното приобщаване 

през границите посредством, наред с 

другото: интеграция на трансграничните 

трудови пазари, включително 

трансгранична мобилност; съвместни 

инициативи за заетост на местно ниво; 

информационни и консултантски услуги 

и съвместно обучение; равенството 

между половете; равни възможности; 

интеграция на имигрантските общности 

и уязвимите групи; инвестиции в 

публичните служби по заетостта; и 

подпомагане на инвестиции в 

общественото здравеопазване, както и 

преминаване към социалните услуги, 

предлагани в семейството и 

общността; 

 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Приложение III – параграф 1 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) насърчаване на премахването 

на ненужните пречки пред 

търговията, включително 
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бюрократични пречки, тарифни и 

нетарифни бариери  

 

Изменение  107 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) насърчаване на туризма и 

културното и природното наследство; 

д) насърчаване на туризма, спорта 

и културното и природното наследство; 

 

Изменение  108 

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – параграф 1 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) инвестиране в младежта, 

образованието и изграждането на 

умения чрез, наред с другото, 

разработване и прилагане на съвместни 

схеми за образование, професионално 

обучение и обучение и изграждане на 

инфраструктура, подпомагаща 

съвместни младежки дейности; 

е) инвестиране в младежта, спорта, 

образованието и изграждането на 

умения чрез, наред с другото, 

гарантиране на признаването на 

уменията и квалификациите, 
разработване и прилагане на съвместни 

схеми за образование, професионално 

обучение и обучение и изграждане на 

инфраструктура, подпомагаща 

съвместни младежки дейности; 

 

Изменение  109 

Предложение за регламент 

Приложение III – параграф 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) насърчаване на местното и 

регионалното управление и повишаване 

на капацитета за планиране и 

административния капацитет на 

местните и регионалните органи; 

ж) насърчаване на местното и 

регионалното управление, 

включително трансграничното 

сътрудничество между 

администрациите с цел стимулиране 

на помирението и укрепването на 

мира, повишаване на капацитета за 

планиране и административния 

капацитет на местните и регионалните 
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органи; 

 

Изменение  110 

Предложение за регламент 

Приложение III – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) инвестиране в изграждането 

на капацитет на организациите на 

гражданското общество;  

 

Изменение  111 

Предложение за регламент 

Приложение III – параграф 1 – буква ж б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  жб) насърчаване на 

трансграничното сътрудничество 

между администрациите с цел 

стимулиране на помирението и 

укрепването на мира, в т.ч. създаване 

на регионалната комисия за 

установяване на факти относно 

военните престъпления и други 

сериозни нарушения на правата на 

човека в бивша Югославия (RECOM); 

 

Изменение  112 

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – параграф 1 – буква и а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иa) подобряване на 

трансграничното полицейско и 

съдебно сътрудничество и обмена на 

информация, за да се улесни 

разследването и наказателното 

преследване на трансграничната 

организирана престъпност и 

свързаните случаи на икономически и 

финансови престъпления и корупция, 
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трафик и контрабанда; 

 

Изменение  113 

Предложение за регламент 

Приложение IV – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посоченият по-долу списък с ключови 

показатели за изпълнението се използва 

за измерване на приноса на Съюза за 

постигането на неговите специфични 

цели: 

Посоченият по-долу списък с ключови 

показатели за изпълнението и тяхната 

годишна динамика се използват за 

измерване на приноса на Съюза за 

постигането на неговите специфични 

цели и постигнатия от 

бенефициерите напредък: 

 

Изменение  114 

Предложение за регламент 

Приложение IV– параграф 1 – точка 1 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Комплексен показател за 

усилията на партньорите по 

отношение на помирението, 

укрепването на мира, добрите 

съседски отношения и 

международните задължения, 

равенството между половете и 

правата на жените; 

 

Изменение  115 

Предложение за регламент 

Приложение IV – параграф 1 – точка 1 б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Показател за отсъствие на 

насилие във връзка с намаляване на 

причините за конфликти (например 

политическо или икономическо 

изключване) по отношение на базова 

оценка. 
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Изменение  116 

Предложение за регламент 

Приложение IV – параграф 1 – точка 1 в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1в. Делът на гражданите 

бенефициери, които считат, че са 

добре информирани за помощта от 

Съюза съгласно настоящия регламент 

(източник: Европейска комисия). 

 

Изменение  117 

Предложение за регламент 

Приложение IV– параграф 1 – точка 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  3а. Степента и годишното 

развитие на постигането на 

съответствие с решенията и 

мерките на ОВППС (източник: 

ЕСВД). 

 

Изменение  118 

Предложение за регламент 

Приложение ІV – параграф 1 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Публични разходи за социална 

сигурност (процент от БВП) (източник: 

МОТ) или равнище на заетост 

(източник: национална статистика) 

5. Публични разходи за социална 

сигурност (процент от БВП), както е 

посочено от МОТ, разходи за 

здравеопазване, неравенство в 

доходите, процент на бедност, 

равнище на заетост и равнище на 

безработицата, както е посочено в 

официалната национална 

статистика. 

 



 

 479 

Изменение  119 

Предложение за регламент 

Приложение IV– параграф 1 – точка 5 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  5а. Промени в коефициента на 

Джини за даден бенефициер във 

времето. 

 

Изменение  120 

Предложение за регламент 

Приложение ІV – параграф 1 – точка 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Брой на програмите за 

трансгранично сътрудничество, 

сключени между бенефициери на ИПП 

и държави, участващи в ИПП/държави 

— членки на ЕС (източник: 

Европейска комисия) 

10. Брой на програмите за 

трансгранично сътрудничество, 

сключени и изпълнявани между 

бенефициери на ИПП и държави, 

участващи в ИПП/държави — членки на 

ЕС, както е посочено от 

Европейската комисия 

 

Изменение  121 

Предложение за регламент 

Приложение IV– параграф 1 – точка 10 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  10а. Брой на новите организации, 

които участват в действия и 

програми във времето. 

 

Изменение  122 

Предложение за регламент 

Приложение IV – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Показателите ще бъдат, когато е 

приложимо, с разбивка по пол. 

Показателите ще бъдат, когато е 

приложимо, с разбивка по минимална 

възраст и от гледна точка на пола. 



 

 480 

 

 

 

 



 

 481 

Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0300 

Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 

(COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2016)0856), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0484/2016), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Италианската 

република, Генералните кортеси на Кралство Испания и Сената на Румъния в 

рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност 

и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не 

съответства на принципа на субсидиарност, 

— като взе предвид становището на Европейската централна банка от 20 септември 

2017°г.15, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 29 март 2017 г.16, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

                                                 
15  ОВ C 372, 1.11.2017 г., стр. 6. 
16  ОВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 28. 
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0015/2018), 

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

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение;  

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Изменение  1 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ* 

към предложението на Комисията 

--------------------------------------------------------- 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти 

и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365    

(Текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

специално член 114 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,17 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,18 

като взеха предвид становището на Европейската централна банка,19 

в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

като имат предвид, че: 

(1) Финансовите пазари са от основно значение за функционирането на 

съвременните икономики. Колкото по-висока е степента на тяхната интеграция, 

толкова по-голям ще бъде потенциалът за ефективно разпределение на 

икономическите ресурси, което може да се отрази благотворно върху 

икономическите резултати. Важно е обаче, с цел да се подобри 

                                                 
*  Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; 

заличаванията се посочват със символа ▌. 
17  ОВ C , г., стр. . 
18  ОВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 28. 
19  ОВ C 372, 1.11.2017 г., стр. 6. 
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функционирането на единния пазар в сферата на финансовите услуги, да бъдат 

въведени процедури за справяне с неефективностите на пазара и имащи за 

цел да се гарантира, че ако дадена финансова институция или инфраструктура 

на финансовите пазари, извършваща дейност на този пазар, е изправена пред 

финансови затруднения или е на прага на фалит, това няма да дестабилизира 

целия финансов пазар и да навреди на растежа на икономиката като цяло. Като 

ключов елемент от финансовите пазари централните контрагенти (ЦК) 

посредничат между участниците, действайки като купувач по отношение на 

всеки продавач и като продавач по отношение на всеки купувач, и играят 

централна роля при обработката на финансови сделки и управлението на 

експозициите към различни рискове по тези сделки. ЦК управляват 

централизирано сделките и позициите на контрагентите, изпълняват 

задълженията, възникнали вследствие на тези сделки, и получават подходящи 

обезпечения от своите членове под формата на допълнително обезпечение и 

вноски в гаранционни фондове.  

(2) Като ключов елемент от глобалните финансови пазари централните 

контрагенти (ЦК) посредничат между участниците, действайки като купувач по 

отношение на всеки продавач и като продавач по отношение на всеки купувач, и 

играят централна роля при обработката на финансови сделки и управлението на 

експозициите към различни рискове по тези сделки. ЦК управляват 

централизирано сделките и позициите на контрагентите, изпълняват 

задълженията, възникнали вследствие на тези сделки, и изискват подходящи 

обезпечения от своите членове под формата на допълнително обезпечение и 

вноски в гаранционни фондове. 

(3) От обслужващи преди всичко вътрешни потребности и пазари ЦК прераснаха в 

основни възли на финансовите пазари в Съюза, най-вече вследствие на 

интеграцията на тези пазари. В настоящия момент лицензираните в Съюза ЦК 

извършват клиринг на различни класове продукти – от борсово и извънборсово 

търгувани финансови и стокови деривати до акции, облигации и други продукти 

като например репо сделки. Те предоставят своите услуги отвъд националните 

граници на широк спектър от финансови и други институции в целия Съюз. 

Макар дейността на някои от лицензираните в Съюза ЦК да продължава да бъде 



 

 485 

ориентирана към вътрешните пазари, всички те са от системно значение, най-

малко за своите национални пазари. 

(4) Ефективното регулиране и строгият надзор на ЦК са от съществено значение, 

тъй като значителна част от финансовия риск за финансовата система на Съюза 

е концентрирана в ЦК, които обработват този риск от името на клиринговите 

членове и техните клиенти. Влезлият в сила през август 2012 г. Регламент (ЕС) 

№ 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета20 изисква ЦК да съблюдават 

строги пруденциални и организационни стандарти и стандарти за извършване 

на стопанска дейност. Цялостният надзор върху техните дейности е поверен на 

компетентни органи, които работят съвместно в рамките на надзорни колегии, 

обединяващи съответните органи във връзка с конкретните им възложени 

задачи. В съответствие с ангажиментите, поети от лидерите на Г-20 след 

финансовата криза, с Регламент (ЕС) № 648/2012 също така се изисква 

стандартизираните извънборсови деривати да преминават през централен 

клиринг, извършван от ЦК. С влизането в сила на задължението за централен 

клиринг на извънборсови деривати вероятно ще се увеличи обемът и обхватът 

на извършената от ЦК дейност, което на свой ред може да доведе до 

допълнителни предизвикателства за стратегиите на ЦК за управление на риска. 

(5) Регламент (ЕС) № 648/2012 спомогна за подобряването на устойчивостта на ЦК 

и на финансовите пазари като цяло по отношение на широк спектър от рискове, 

обработвани и концентрирани в ЦК. Нито една система от правила и процедури 

не може обаче да изключи възможността наличните ресурси да се окажат 

недостатъчни за управлението на рискове, пред които е изправен ЦК, 

включително неизпълнение на един или повече клирингови членове. По 

отношение на финансовите институции, които са изправени пред сценарий, 

включващ съществени затруднения или предстояща неплатежоспособност, 

следва по принцип да продължи да се прилага обичайното производство по 

несъстоятелност. Финансовата криза обаче показа, че подобни производства 

може, особено по време на продължителна икономическа нестабилност и 

несигурност, да нарушат ключовите функции за икономиката, застрашавайки 

                                                 
20  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 

г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на 
транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1). 
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финансовата стабилност. Обичайните производства по несъстоятелност на 

дружествата невинаги могат да осигурят достатъчно бърза намеса или да 

гарантират адекватно продължаването на ключовите функции на финансовите 

институции с оглед запазване на финансовата стабилност. За да бъдат избегнати 

тези отрицателни последици на обичайното производство по несъстоятелност, е 

необходимо да се създаде отделна нормативна уредба за преструктуриране на 

ЦК. 

(6) Кризата също така разкри липсата на подходящи инструменти за поддържане на 

ключовите функции, изпълнявани от намиращите се в затруднение финансови 

институции. Освен това тя показа липсата на нормативна уредба, позволяваща 

сътрудничеството и координацията между органите, по-специално когато се 

намират в различни държави членки или юрисдикции, и гарантираща 

прилагането на бързи и решителни действия. Без такива инструменти и при 

липсата на рамка за сътрудничество и координация държавите членки бяха 

принудени да спасяват финансови институции с парите на данъкоплатците, за 

да се предотврати разпространението на кризата и намали паниката. Макар ЦК 

да не бяха преки получатели на публична финансова помощ по време на 

кризата, те се възползваха косвено от мерките, предприети за спасяване на 

банките, като по този начин бяха защитени от последиците, които щяха да 

настъпят за тях от неизпълнението на задълженията от страна на банките. 

Следователно уредбата на възстановяването и преструктурирането на ЦК е 

необходима с цел да се избегне използването на пари на данъкоплатците в 

случай на неконтролиран фалит на ЦК. Тази уредба следва да разглежда също 

така възможността даден ЦК да започне преструктуриране поради 

причини, различни от неизпълнение на задълженията на един или повече 

от неговите клирингови членове. 

(7) Целта на установяването на надеждна уредба на възстановяването и 

преструктурирането е да се гарантира във възможно най-голяма степен, че ЦК 

разполагат с мерки за възстановяване от финансови затруднения, за поддържане 

на ключовите функции на ЦК, който не изпълнява задълженията си или има 

вероятност да не ги изпълни, като същевременно останалите дейности се 

ликвидират чрез обичайно производство по несъстоятелност, както и за 

запазване на финансовата стабилност, като бъдат сведени до минимум 
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разходите за крайните клиенти и данъкоплатците вследствие на неспазването 

на задълженията от страна на ЦК. Уредбата на възстановяването и 

преструктурирането допълнително повишава готовността на ЦК и органите да 

поемат финансови сътресения и предоставя на органите допълнителна 

информация по отношение на подготовката на ЦК за кризисни сценарии. Тя 

също така предоставя на органите правомощия за подготовка на евентуалното 

преструктуриране на ЦК и за взимане на мерки във връзка с влошаващото се 

състояние на ЦК по координиран начин, като по този начин допринася за 

безпрепятственото функциониране на финансовите пазари. 

(8) В Съюза понастоящем няма хармонизирани разпоредби във връзка с 

възстановяването и преструктурирането на ЦК. В някои държави членки вече са 

в сила законодателни промени, които изискват от ЦК да изготвят планове за 

възстановяване и да въведат механизми за преструктуриране на ЦК, които не 

изпълняват задълженията си. Освен това съществуват материални и 

процесуални различия между законовите, подзаконовите и административните 

разпоредби на държавите членки, уреждащи несъстоятелността на ЦК. 

Възможно е липсата на общи условия, правомощия и процеси за възстановяване 

и преструктуриране на ЦК да се превърне пречка за гладкото функциониране на 

вътрешния пазар и да възпрепятства сътрудничеството между националните 

органи при неспазване на задълженията на ЦК и прилагане на подходящи 

механизми за разпределение на загубите между неговите членове – както в 

Съюза, така и в глобален мащаб. Това е валидно най-вече, когато вследствие на 

различните подходи националните органи не упражняват контрол в една и съща 

степен или не разполагат с еднакви възможности за преструктуриране на ЦК. 

Това разминаване в режимите за възстановяване и преструктуриране може да 

доведе до различни последствия за ЦК и техните членове в отделните държави 

членки и до евентуално нарушаване на конкуренцията в рамките на единния 

пазар. Липсата на общи правила и инструменти за преодоляване на 

затрудненията или неспазване на задълженията на ЦК може да повлияе на 

участниците при избора на клиринг, а на ЦК – при избора на място на 

установяване, като по този начин се ограничават възможностите на ЦК да се 

възползват изцяло от основните свободи в рамките на единния пазар. От своя 

страна това може да разколебае потенциалните участници, търсещи 
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трансграничен достъп до ЦК в рамките на вътрешния пазар и да попречи на по-

нататъшната интеграция на европейските капиталови пазари. Ето защо са 

необходими общи правила за възстановяване и преструктуриране във всички 

държави членки, за да се гарантира, че свързаните с вътрешния пазар права не 

са ограничени от финансовите възможности на държавите членки и техните 

органи да се справят с неизпълнението на задълженията им.  

(9) Преразгледаната в резултат на кризата нормативна уредба на банките и другите 

финансови институции, по-специално укрепването на техните капиталови и 

ликвидни буфери, подобряването на инструментите на макропруденциалната 

политика и подробните правила за възстановяване и преструктуриране на 

банките, намалиха вероятността от бъдещи кризи и повишиха устойчивостта на 

всички финансови институции и пазарни инфраструктури, включително ЦК, на 

икономически сътресения, предизвикани от трусове от системен характер или 

от конкретни събития за отделните институции. От 1 януари 2015 г. във всички 

държави членки се прилага режим за възстановяване и преструктуриране на 

банките съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета.21 

(10) Като доразвиват подхода, възприет за възстановяване и преструктуриране на 

банките, компетентните органи и органите за преструктуриране следва да 

бъдат съответно подготвени и да разполагат с подходящи инструменти за 

възстановяване и преструктуриране, за да се справят със ситуации, при които 

ЦК не изпълняват своите задължения. Рисковете, на които са изложени банките 

и централните контрагенти, обаче се различават поради различните им функции 

и бизнес модели. Ето защо са нужни специфични инструменти и правомощия за 

ситуациите, при които ЦК не изпълняват своите задължения както в резултат на 

неизпълнение от страна на клиринговите членове на ЦК, така и вследствие на 

друго събитие, което не е свързано с неизпълнение на задълженията. 

                                                 
21  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за 

създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни 
институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 
82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 
2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти 
(ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ 
L 173, 12.6.2014 г., стр. 190). 
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(11) Използването на регламент е необходимо, за да се допълни и надгради 

подходът, установен с Регламент (ЕС) № 648/2012, в който са предвидени 

единни пруденциални изисквания за ЦК. Определянето на изискванията за 

възстановяване и преструктуриране чрез директива би могло да доведе до 

несъответствия, породени от приемането на потенциално различни национални 

закони в област, която иначе е уредена посредством пряко приложимо право на 

Съюза и се характеризира все по-често с трансгранично предоставяне на услуги 

на ЦК. Следователно е целесъобразно да се приемат единни и пряко приложими 

правила относно възстановяването и преструктурирането на ЦК.  

(12) За да се осигури съответствие с действащото законодателство на Съюза в 

областта на финансовите услуги, както и възможно най-високо равнище на 

финансова стабилност в целия Съюз, режимът за възстановяване и 

преструктуриране следва да се прилага за всички ЦК, обхванати от 

пруденциалните изисквания по Регламент (ЕС) № 648/2012, независимо дали 

разполагат с банков лиценз. Въпреки че в рисковия профил може да има 

разлики, свързани с алтернативните корпоративни структури, този 

регламент третира ЦК като независими субекти в рамките на група или 

пазарна структура и гарантира, че планът за възстановяване и 

преструктуриране на ЦК е самостоятелен, независимо от структурата на 

групата, към която принадлежи ЦК. Това се отнася по-конкретно до 

изискванията за запазване на достатъчно финансови ресурси на равнище 

субект с цел управляване на ситуации, свързани с изпълнение или 

неизпълнение на задълженията. 

(13) С цел да се гарантира, че действията по преструктуриране се извършват по 

ефективен и ефикасен начин в съответствие с поставените цели, държавите 

членки следва да определят публични административни органи или органи с 

публични административни правомощия, които да изпълняват свързаните с 

преструктурирането функции и задачи. Държавите членки следва също да 

гарантират, че органите за преструктуриране разполагат с необходимите 

ресурси. За да се избегнат конфликтите на интереси и рискът от регулаторна 

толерантност, в случай че за орган за преструктуриране държава членка 

определи органа, отговорен за пруденциалния надзор на ЦК, следва да се 

гарантира независимостта на процеса на вземане на решения и да се 



 

 490 

въведат всички необходими механизми за отделяне на функциите, свързани с 

надзора, от функциите, свързани с преструктурирането. 

(14) Предвид последиците, които неизпълнението на задълженията на даден ЦК и 

последващите действия могат да имат за финансовата система и икономиката на 

държава членка, както и евентуалната неотложна необходимост от използване 

на публични средства като крайна мярка за разрешаването на кризата, 

министерствата на финансите или други съответни министерства в държавите 

членки следва да бъдат тясно ангажирани на ранен етап в процеса на 

възстановяване и преструктуриране. 

(15) Тъй като ЦК често предоставят услуги в целия Съюз, за ефективното протичане 

на процеса по възстановяване и преструктуриране е необходимо сътрудничество 

между компетентните органи и органите за преструктуриране в рамките на 

надзорните колегии и колегиите за преструктуриране, най-вече по време на 

подготвителните етапи на възстановяването и преструктурирането. Тук се 

включва оценката на плановете за възстановяване, разработени от ЦК, 

оценката на плановете за преструктуриране, изготвени от органа за 

преструктуриране на ЦК, и отстраняване на пречките пред възможността за 

преструктуриране. 

(16) При преструктуриране на ЦК следва да се постигне баланс между, от една 

страна, нуждата от процедури, които са съобразени с неотложния характер на 

ситуацията и позволяват да се вземат ефективни, справедливи и навременни 

решения, а от друга — необходимостта от защита на финансовата стабилност 

във всички държави членки, в които ЦК предоставя услуги. За да постигнат тези 

цели, органите, чиито области на компетентност биха били засегнати от 

неизпълнение на задълженията от страна на ЦК, следва да обменят становищата 

си в рамките на колегията за преструктуриране. По подобен начин, за да се 

гарантира редовен обмен на становища и координация със съответните органи 

на трети държави, те следва при необходимост да бъдат канени да участват като 

наблюдатели в колегиите за преструктуриране. Органите следва винаги да 

вземат под внимание въздействието на своите решения върху финансовата 

стабилност в държавите членки, за чиито местни финансови пазари операциите 

на ЦК са от решаващо или изключително значение, включително където се 
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намират клиринговите членове и са установени свързаните места на търговия и 

инфраструктури на финансовия пазар.  

(16a) С оглед на трансграничното глобално естество на определени операции на 

ЦК, решенията на органите за преструктуриране могат да имат 

икономически и фискални последици в други юрисдикции. Доколкото това е 

възможно в разумни граници, тези трансгранични последици следва да се 

имат предвид в случаи на възстановяване и преструктуриране, като 

същевременно се отчита независимостта на данъчните органи в другите 

юрисдикции. 

(17) С цел подготвяне на решенията на ЕОЦКП във връзка с възложените му задачи 

и за да се гарантира широкото участие на ЕБО и неговите членове в 

подготовката на тези решения, ЕОЦКП следва да създаде вътрешен комитет за 

преструктуриране и следва да покани съответните компетентни органи от ЕБО 

да участват като наблюдатели.  

(18) За да може потенциалното неизпълнение на задълженията от страна на ЦК да 

бъде уредено по ефективен и пропорционален начин, при упражняване на 

своите правомощия за възстановяване и преструктуриране органите следва да 

вземат под внимание редица фактори, като например естеството на стопанска 

дейност на ЦК, неговата правна и организационна структура, рисков профил, 

размер, правен статут и неговите взаимовръзки с финансовата система. 

Органите следва също така да вземат под внимание дали неизпълнението на 

задълженията от страна на ЦК и последващата му ликвидация в рамките на 

обичайното производство по несъстоятелност биха могли да окажат съществено 

отрицателно въздействие върху финансовите пазари, върху други финансови 

институции или върху икономиката като цяло. 

(19) С цел ефикасно справяне със ситуация, при която ЦК не изпълняват 

задълженията си, органите следва да имат правомощията да налагат 

подготвителни мерки на ЦК. Следва да се установят минимални изисквания по 

отношение на съдържанието и информацията, включена в плановете за 

възстановяване, за да се гарантира, че всички ЦК в Съюза разполагат с 

достатъчно подробни планове за възстановяване, ако бъдат изправени пред 

финансови затруднения. Тези планове следва да включват подходящи 
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различни сценарии, предвиждащи както системните сътресения, така и 

сътресенията, свързани с ЦК. Сценариите следва да предвиждат ситуации 

на сътресения, които са по-крайни от тези, използвани за целите на 

редовните стрес тестове съгласно глава XII от Делегиран регламент (ЕС) 

№ 153/2013 на Комисията, като същевременно остават реалистични – 

например неизпълнението на задълженията от страна на повече от двама 

клирингови членове, към които ЦК има най-голяма експозиция, или един или 

няколко други ЦК. Планът за възстановяване следва да бъде част от 

оперативните правила на ЦК, договорени с клиринговите членове. Тези правила 

следва да съдържат разпоредби, които гарантират изпълнението на мерките за 

възстановяване, посочени в плана, при всички сценарии. В плановете за 

възстановяване не следва да се предвижда достъп до публична финансова 

подкрепа или излагането на данъкоплатците на риск от загуба. 

(19a) Плановете за възстановяване следва да гарантират необходимите стимули 

за ЦК, клиринговите членове и клиентите да не допускат по-нататъшно 

влошаване на положението и следва да насърчават поведение на 

сътрудничество. За да бъде тази структура от стимули надеждна, 

отклоненията от плана за възстановяване следва да подлежат на 

одобрение от компетентния орган. 

(20) ЦК следва да изготвят планове за възстановяване и редовно да ги актуализират. 

▌В този контекст фазата на възстановяване следва да започне, когато е налице 

сериозно влошаване на финансовото положение на ЦК или риск, че той ще 

наруши пруденциалните изисквания по Регламент (ЕС) № 648/2012. Това се 

определя с помощта на съвкупност от качествени или количествени показатели, 

включени в плана за възстановяване. 

(20а) Плановете за възстановяване следва да гарантират, че 

последователността на използване на инструментите за възстановяване 

постига правилен баланс при разпределянето на загубите между ЦК, 

клиринговите членове и техните клиенти. Общият принцип е, че загубите 

следва да се разпределят между ЦК, клиринговите членове и техните 

клиенти с оглед на тяхната способност да контролират рисковете. Целта 

е да се създадат предварително стабилни стимули и да се осигури 

справедливо разпределение на загубите, като на тази основа 
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разпределението на загубите също така и по отношение на загубите, които 

не са свързани с неизпълнение, следва да бъде пропорционално на степента 

на отговорност на всяка участваща заинтересована страна. Плановете за 

възстановяване следва да гарантират, че се използва капиталът на ЦК, за 

да се понесат първите загуби в случаи на неизпълнение на задължения и 

което е още по-важно, в случаи, различни от неизпълнение на задължения. 

Следва да се предвиди значително покриване на загубите от страна на 

клиринговите членове, преди да се използват инструменти за разпределяне 

на загуби между клиентите. 

(21) ЦК следва да представи своя план за възстановяване пред компетентните органи 

и надзорната колегия, създадена по Регламент (ЕС) № 648/2012, за цялостна 

оценка, която следва да бъде приета със съвместно решение на колегията. В 

оценката следва да се разгледа пълнотата на плана и дали чрез него ще може на 

практика да се възстанови своевременно икономическата жизнеспособност на 

ЦК, дори и в периоди на силни финансови сътресения. 

(22) В плановете за възстановяване следва да са описани подробно действията, които 

ЦК ще предприеме по отношение на всички несъчетани неуредени задължения, 

непокрити загуби, недостиг на ликвидност или капиталова неадекватност, както 

и действията за възстановяване на изчерпаните предварително набрани ресурси 

и механизми за ликвидност, за да може да възстанови своята икономическа 

жизнеспособност и да продължи да отговаря на изискванията за лицензиране, 

като за тази цел плановете трябва съдържат значителен капацитет за 

покриване на загуби. Предвидените инструменти следва да са 

широкообхватни. Всеки инструмент следва да е надежден, навременен и 

подкрепен от стабилно правно основание. Те следва да създават подходящи 

стимули за акционерите на ЦК, членовете на ЦК и техните клиенти да 

контролират риска, който пораждат или понасят в рамките на 

системата, да извършват мониторинг на дейностите на ЦК, свързани с 

поемането и управлението на риска, и да участват в процеса на управление 

на неизпълнението. 

(22a) В плановете за възстановяване следва изрично да се посочват дейностите, 

които трябва да бъдат предприети от страна на ЦК в случай на 

кибератаки, когато е възможно тези атаки да доведат до значително 
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влошаване на финансовото им състояние или има риск от нарушаване на 

пруденциалните изисквания съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. 

(23) ЦК следва да гарантира, че плановете са недискриминационни и балансирани от 

гледна точка на тяхното въздействие и стимулите, които те създават. Те следва 

да не поставят клиринговите членове или клиенти в неизгодно положение по 

непропорционален начин. По-специално, в съответствие с Регламент (ЕС) № 

648/2012 ЦК следва да гарантират, че техните клирингови членове имат 

ограничени експозиции към ЦК. ЦК следва да гарантират, че ▌всички 

заинтересовани лица са включени в изготвянето на плана за възстановяване 

в рамките на участието им в комитета за управление на риска на ЦК, според 

случая, както и като чрез провеждането на подходящи консултации с тях. 

Тъй като може да се очаква становищата на заинтересованите страни да 

се различават, ЦК следва да установят ясни процедури за управление на 

разнообразието от становища на заинтересованите страни, както и на 

всички евентуални конфликти на интереси между тези заинтересовани 

страни и ЦК. 

(23a) ЦК следва да гарантират, че клиентите на клиринговите членове, които не 

са в неизпълнение, се обезщетяват по подходящ начин, ако активите им 

бъдат използвани по време на процеса по възстановяване. 

(24) С оглед на глобалния характер на пазарите, обслужвани от ЦК, е 

необходимо да се гарантира способността на ЦК да прилага при необходимост 

вариантите за възстановяване по отношение на договори или активи, уредени от 

законодателството на трета държава, или по отношение на субекти, установени 

в трети държави. Поради това оперативните правила на ЦК следва да включват 

съответните клаузи, които да гарантират тази способност. 

(25) Когато ЦК не представи подходящ план за възстановяване, компетентните 

органи следва да могат да изискат от него да предприеме необходимите мерки 

за отстраняване на съществените слабости в плана, за да се укрепи дейността на 

ЦК и да се гарантира, че в случай на неизпълнение ЦК може да възстанови своя 

капитал или баланса в своя портфейл. Тези правомощия следва да позволяват на 

компетентните органи да предприемат превантивни действия, доколкото е 
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необходимо за преодоляване на слабостите и следователно за постигане на 

целите за финансова стабилност. 

(25a) Когато ЦК в процес на възстановяване е приложил инструменти за 

разпределяне на загубите и позициите, които излизат извън рамките на 

каскадния принцип, посочен в Регламент (ЕС) № 648/2012, по отношение на 

клирингови членове, при които няма неизпълнение на задължения, и 

техните клиенти и вследствие на това не е започнал преструктуриране, 

компетентният орган следва да може, след като балансът на даден 

портфейл е възстановен, да изиска от ЦК да обезщети участниците за 

техните загуби чрез парични плащания или когато е целесъобразно, да 

изиска от ЦК да емитира инструменти на собственост в бъдещи печалби 

на ЦК. 

(26) Основен елемент на ефективното преструктуриране е неговото планиране. 

Плановете следва да бъдат съставени от органа за преструктуриране на ЦК и 

съвместно одобрени от съответните органи на колегията за преструктуриране. 

Органите следва да разполагат с цялата информация, необходима за определяне 

на ключовите функции и гарантиране на тяхната непрекъснатост. Договорно 

установените с клиринговите членове оперативни правила на ЦК следва да 

съдържат разпоредби за гарантиране на способността на органите за 

преструктуриране да прилагат мерките за преструктуриране, включително 

искане за предоставяне на парични средства във връзка с преструктуриране. 

(27) Въз основа на оценката на възможността за преструктуриране органите за 

преструктуриране следва да имат правомощията да изискват промени в 

правната структура и организацията на ЦК, пряко или непряко чрез 

компетентния орган, да предприемат необходимите и пропорционални мерки за 

намаляване или отстраняване на съществените пречки пред прилагането на 

инструментите за преструктуриране и да гарантират, че съответните субекти 

могат да бъдат преструктурирани. 

(28) Плановете за преструктуриране и оценките на възможността за 

преструктуриране са области, при които ▌необходимостта от ускоряване и 

гарантиране на бързи мерки за реорганизация с цел подсигуряване на ключовите 

функции на ЦК и запазване на финансовата стабилност надделява над 
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ежедневните надзорни съображения. В съответствие с член 19 от Регламент 

(ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП следва да играе посредническа роля в случай на 

несъгласие между различните членове на колегията за преструктуриране 

относно решенията, които следва да бъдат взети по отношение на плана за 

преструктуриране на ЦК, оценката на възможността за преструктуриране на ЦК 

и решението за премахване на всякакви пречки за това. Тази обвързваща 

медиация на ЕОЦКП следва все пак да подлежи на разглеждане от страна на 

вътрешния комитет на ЕОЦКП, предвид правомощията на ЕОЦКП за 

гарантиране на финансовата стабилност и за упражняване на надзор върху 

клиринговите членове в повече държави членки. Някои от компетентните 

органи по Регламента за ЕБО следва да бъдат поканени да участват като 

наблюдатели в този вътрешен комитет на ЕОЦКП с оглед на факта, че тези 

органи изпълняват сходни задачи по Директива 2014/59/ЕС. Тази обвързваща 

медиация не следва да възпрепятства необвързващата медиация, провеждана в 

други случаи в съответствие с член 31 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

(29) ▌В зависимост от структурата на групата, към която ЦК принадлежи, може да е 

необходимо в плана за възстановяване на ЦК да бъдат определени условията, 

съгласно които ще бъде задействано предоставянето на доброволно приети 

договорни или други отношения с обвързващ характер, като например 

гаранции от предприятията майки или споразумения за контрол и 

прехвърляне на печалбите и загубите, или други форми на оперативна 

подкрепа на ЦК от предприятието майка или друг субект от същата група. 

Прозрачността на тези механизми би намалила рисковете за ликвидността и 

платежоспособността на субекта от групата, предоставящ подкрепа на 

изправения пред финансови затруднения ЦК. Всяка промяна в тези механизми 

следва да се счита за съществена промяна за целите на преразглеждането на 

плана за възстановяване. 

(30) Като се има предвид чувствителният характер на информацията, съдържаща се в 

плановете за възстановяване и преструктуриране, тези планове следва да бъде 

предмет на подходящи разпоредби за поверителност. 

(31) Компетентните органи следва да препращат плановете за възстановяване и 

всички промени в тях на съответните органи за преструктуриране, а те следва да 

препращат плановете за преструктуриране и всички промени в тях на 
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компетентните органи, за да се гарантира, че всеки съответен орган е редовно и 

напълно информиран. 

(32) За запазването на финансовата стабилност е необходимо компетентните органи 

да могат да противодействат на влошаването на финансовото и икономическото 

положение на ЦК, преди ЦК да достигне до състояние, при което органите 

нямат друга възможност освен да преструктурират или да наредят на ЦК да 

смени курса, когато неговите действия биха могли да имат отрицателно 

въздействие върху цялостната финансова стабилност. Поради това 

компетентните органи следва да имат правомощия за ранна намеса с оглед 

избягване или свеждане до минимум на неблагоприятните последици за 

финансовата стабилност или в интерес на клиентите, които могат да възникнат в 

резултат на изпълнението на някои мерки от страна на ЦК. Правомощията за 

ранна намеса следва да бъдат предоставени на компетентните органи в 

допълнение към техните правомощия, предвидени в националното 

законодателство на държавите членки или съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 

при обстоятелства, различни от ранна намеса. Правата за ранна намеса 

обхващат правомощието да се ограничава или забранява всяко 

възнаграждение от собствения капитал и инструменти, които се 

третират като капиталови инструменти, във възможно най-пълна 

степен, без това да предизвиква практически неизпълнение, включително 

изплащане на дивиденти и обратни изкупувания от ЦК, и може да се 

ограничават, забраняват или замразяват всички плащания на променливи 

възнаграждения съгласно Директива 2013/36/ЕС и насоките на ЕБО 

EBA/GL/2015/22, на пенсионни права по преценка на работодателя или на 

обезщетения при прекратяване на правоотношенията с ръководни кадри. 

(33) По време на фазите на възстановяване и ранна намеса акционерите следва да 

запазят изцяло правата си. ▌Едва след като ЦК попадне в режим на 

преструктуриране, те ▌губят част от тях. Всяко възнаграждение от 

собствения капитал и инструменти, които се третират като капиталови 

инструменти, включително изплащане на дивиденти и обратни 

изкупувания от ЦК, следва да бъде ограничено или забранено при 

възстановяване, доколкото това е възможно. 
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(34) Рамката за преструктуриране следва да осигури своевременното начало на 

преструктурирането преди ЦК да бъде обявен в несъстоятелност. Следва да се 

смята, че ЦК не изпълнява или има вероятност да не изпълни задълженията си, 

когато нарушава или има вероятност в близко бъдеще да наруши изискванията 

за продължаване на своя лиценз, когато неговото възстановяване не е довело до 

възвръщане на икономическата му жизнеспособност, когато пасивите на ЦК 

превишават или има вероятност в близко бъдеще да превишат активите му, 

когато ЦК не е в състояние или има вероятност в близко бъдеще да не бъде в 

състояние да плаща дълговете си на техния падеж или когато ЦК се нуждае от 

публична финансова подкрепа. Сам по себе си фактът, че ЦК не отговаря на 

всички изисквания за лицензиране, не следва обаче да оправдава започването на 

процедура за преструктуриране. С цел да се предостави възможност за 

своевременно започване на преструктуриране, дадено решение, взето от 

орган за преструктуриране с цел ускоряване на прехода от възстановяване 

към преструктуриране от съображения по същество, следва да може да 

бъде оспорено единствено с основанието, че това решение е било 

произволно и необосновано към момента, когато е било взето, въз основа на 

информацията, която е била свободно достъпна към съответния момент. 

(35) Предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност от централната 

банка — при наличието на подобен механизъм — не следва да бъде 

обстоятелство, което доказва, че ЦК не може или в близко бъдеще няма да може 

да плаща задълженията си на техния падеж. С цел да се запази финансовата 

стабилност, по-специално в случай на недостиг на ликвидност в системата, 

държавни гаранции на предоставени от централни банки ликвидни улеснения 

или държавни гаранции на новоемитирани пасиви с цел справяне със сериозни 

сътресения в икономиката на държава членка не следва да съставляват 

предпоставка за започване на преструктурирането, стига да са изпълнени някои 

условия.  

(36) Когато ЦК отговаря на условията за преструктуриране, органът за 

преструктуриране на ЦК следва да разполага с хармонизиран набор от 

инструменти и правомощия за преструктуриране. Използването им следва да се 

ръководи от общи условия, цели и общоприети принципи. Използването на 

допълнителни инструменти и правомощия от органите за преструктуриране 



 

 499 

следва да съответства на принципите и целите на преструктурирането. По-

специално, използването на тези инструменти или правомощия не следва да 

засяга ефективното преструктуриране на трансгранични групи. С оглед на 

целта да се предотврати, доколкото това е възможно, използването на 

публични средства и като се има предвид колко е трудно да се предвиди 

конкретното естество на дадена тежка криза, при която органът за 

преструктуриране ще трябва да предприеме мерки, следва да не се 

изключват предварително никакви средства за преструктуриране. За да 

предприемат мерки по отношение на моралния риск и да защитят 

данъкоплатците по-ефективно, компетентните органи следва да 

установят предварително ясни и широкообхватни мерки за 

възстановяването на тези средства от клиринговите участници, 

доколкото това е възможно. 

(37) Основните цели на преструктурирането следва да бъдат осигуряване на 

непрекъснатост на ключовите функции, избягване на неблагоприятните 

последици за финансовата стабилност, както и защита на публичните средства 

▌. 

(38) Ключовите функции на ЦК, който не изпълнява задълженията си, следва да 

бъдат поддържани като действащо предприятие, макар и при нужда 

преструктурирани с промени в управлението, чрез използването на инструменти 

за преструктуриране, финансирани в максимална възможна степен с частни 

средства. Тази цел може да бъде постигната чрез продажбата на ЦК или 

сливането му с платежоспособна трета страна, или чрез преструктуриране 

или обезценяване на договорите и задълженията на ЦК посредством 

разпределянето на загубите и прехвърлянето на позициите от членовете, 

които са в неизпълнение, или чрез извършване на рекапитализация на ЦК 

посредством обезценяване на неговите дялове или обезценяване и 

преобразуване на дълга му в собствен капитал. В съответствие с целта за 

запазване на ключовите функции на ЦК и преди да предприеме посочените 

по-горе действия, органът за преструктуриране следва ▌да разгледа 

възможността за налагане на съществуващите и неуредени договорни 

задължения на ЦК, включително по-специално всички договорни задължения 

на клиринговите членове за изпълнение на искания за предоставяне на 
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парични средства или за поемане на позиции на клирингови членове в 

неизпълнение, независимо дали чрез търгово предлагане или други средства, 

договорени в оперативните правила на ЦК, както и чрез всички 

съществуващи и неуредени договорни задължения за финансова подкрепа 

във всякаква форма, поети от страни, които не са клирингови членове. 

Договорните задължения следва да се налагат от органа за 

преструктуриране в съответствие с начина, по който те ще бъдат изпълнени в 

рамките на обичайното производство по несъстоятелност. 

(39) Необходими са бързи и решителни действия за поддържане на доверието в 

пазара и свеждане до минимум на разпространяването на проблемите. Органът 

за преструктуриране на ЦК не следва да отлага предприемането на подходящи и 

координирани действия по преструктуриране в името на обществения интерес, 

след като бъдат изпълнени условията за преструктуриране. Неизпълнението на 

задълженията на ЦК може да настъпи при обстоятелства, изискващи незабавна 

реакция от съответния орган за преструктуриране. Ето защо този орган следва 

да може да предприема действие по преструктуриране, независимо от мерките 

за възстановяване, взети от ЦК, или без да бъде задължен първо да упражни 

правомощията за ранна намеса. 

(40) Когато предприема действия по преструктуриране, органът за преструктуриране 

на ЦК следва да отчита и следва мерките, предвидени в плановете за 

преструктуриране, разработени в рамките на колегията за преструктуриране, 

освен ако не прецени, предвид обстоятелствата по случая, че целите на 

преструктурирането ще бъдат постигнати по-ефективно чрез действия, които не 

са предвидени в плановете за преструктуриране. Органът за преструктуриране 

следва незабавно да уведоми колегията за преструктуриране относно действията 

по преструктуриране, които планира да предприеме, особено когато тези 

действия се отклоняват от плана. 

(41) Намесата в правата на собственост следва да бъде пропорционална на риска за 

финансовата стабилност. Следователно инструментите за преструктуриране 

следва да се прилагат единствено по отношение на ЦК, които отговарят на 

условията за преструктуриране, особено когато това е необходимо за постигане 

на целта за финансова стабилност в името на обществения интерес. Като се има 

предвид, че инструментите и правомощията за преструктуриране могат да 
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нарушат правата на акционерите, клиринговите членове, техните клиенти и 

кредиторите в по-широк смисъл, действие по преструктуриране следва да се 

предприема само когато е необходимо в името на обществения интерес, като 

всяка намеса в тези права следва да бъде съвместима с Хартата. По-специално, 

когато кредитори от един и същи клас се третират различно в контекста на 

действие по преструктуриране, тези различия следва да бъдат обосновани от 

обществения интерес и да бъдат пропорционални на рисковете, които трябва да 

бъдат преодолени, и не следва да водят до пряка или косвена дискриминация 

въз основа на националност. 

(42) Засегнатите акционери, клирингови членове и кредитори не следва да понесат 

по-големи загуби, отколкото са щели да понесат, ако органът за 

преструктуриране не е бил предприел действие по преструктуриране на ЦК, а 

вместо това те са били поели евентуалните неуредени задължения съгласно 

плана за възстановяване на ЦК или други механизми в неговите оперативни 

правила, или ЦК е бил ликвидиран при обичайно производство по 

несъстоятелност. В случай на частично прехвърляне на активи на ЦК в режим 

на преструктуриране към частен купувач или към мостов ЦК, остатъчната част 

от ЦК в режим на преструктуриране следва да бъде ликвидирана чрез 

обичайното производство по несъстоятелност. 

(43) С цел да се защити правото на акционерите, кредиторите, клиринговите 

членове и техните клиенти следва да се предвидят ясни задължения относно 

оценката на активите и пасивите на ЦК, както и относно оценката на това как 

тези заинтересовани страни биха били третирани, ако органът за 

преструктуриране не бе предприел действия по преструктуриране. Оценката 

следва да може да започне още във фазата на възстановяване. Преди да бъде 

предприето каквото и да било действие по преструктуриране, следва да се 

извърши справедлива и реалистична оценка на активите и задълженията на ЦК, 

включително цената, на която ще се извърши всяко прекратяване на 

договорите в ЦК, при което следва да бъде отчетена пазарната 

нестабилност и ликвидността в момента на преструктурирането. Тази 

оценка следва да може да бъде обжалвана единствено заедно с решението за 

започване на процедура за преструктуриране. В допълнение, в определени 

случаи и след прилагането на инструментите за преструктуриране следва да се 
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извърши последващо сравнение между третирането, което акционерите, 

кредиторите, клиринговите членове и техните клиенти са получили в 

действителност, и третирането, което са щели да получат, ако органът за 

преструктуриране не беше предприел действия по преструктуриране по 

отношение на ЦК и вместо това те бяха поели евентуалните неуредени 

задължения съгласно плана за възстановяване на ЦК или други механизми в 

неговите оперативни правила, или което са щели да получат при обичайно 

производство по несъстоятелност, като надлежно се отчитат всички 

вероятни неблагоприятни последици на системна нестабилност и 

сътресения на пазара. Когато акционерите, кредиторите, клиринговите 

членове и техните клиенти са получили като плащане или обезщетение за 

своите вземания сума, която е по-малка от сумата, която са щели да получат, ако 

органът за преструктуриране не беше предприел действия по преструктуриране 

по отношение на ЦК и ако вместо това те бяха поели евентуалните неуредени 

задължения съгласно плана за възстановяване на ЦК или други механизми в 

неговите оперативни правила, или която са щели да получат при обичайно 

производство по несъстоятелност, като надлежно се отчитат всички 

вероятни неблагоприятни последици на системна нестабилност и 

сътресения на пазара, те следва в определени случаи да имат право да поискат 

изплащане на разликата. Изчисляването на размера на сумата, която те са 

щели да получат, не следва да предполага предоставянето на публична 

финансова подкрепа. За разлика от оценката преди действието по 

преструктуриране това сравнение следва да може да се оспорва отделно от 

решението за започване на процедура за преструктуриране. Държавите членки 

следва сами да определят процедурата, чрез която установената разлика да бъде 

изплатена на акционерите, кредиторите, клиринговите членове и техните 

клиенти. 

(44) За да се гарантира ефективното преструктуриране, при процеса на оценяване 

следва да се определят възможно най-точно загубите, които трябва да бъдат 

разпределени с оглед ЦК да възстанови баланса в портфейла си от открити 

позиции и да посрещне текущите си задължения за плащане. Оценката на 

активите и задълженията на неизпълняващ задълженията си ЦК следва да се 

основава на справедливи, предпазливи и реалистични допускания към момента 
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на прилагане на инструментите за преструктуриране. При извършване на 

оценката обаче стойността на задълженията не следва да бъде засегната от 

финансовото състояние на ЦК. Следва да има възможност в неотложни случаи 

органите за преструктуриране да направят бърза оценка на активите или 

задълженията на ЦК. Тази оценка следва да бъде временна и да се прилага до 

извършването на независима оценка.  

(45) При влизане в режим на преструктуриране органът за преструктуриране 

следва да гарантира, че всички неуредени договорни задължения на ЦК, на 

клиринговите членове и на техните контрагенти, определени в 

оперативните правила на ЦК, включително предстоящи мерки за 

възстановяване, са изпълнени, освен в случаите, когато упражняването на друго 

правомощие или инструмент за възстановяване е по-подходящо за смекчаване 

на неблагоприятните последици за финансовата стабилност или за 

своевременното осигуряване на ключовите функции на ЦК. Загубите следва 

тогава да бъдат поети от регулаторните капиталови инструменти и разпределени 

сред акционерите според капацитета им — чрез обезсилване или прехвърляне на 

инструменти на собственост или чрез значително разсейване на капиталовото 

участие, като се отчитат евентуалните загуби, които следва да бъдат 

покрити при изпълнението на неуредени задължения към ЦК. Ако тези 

инструменти не са достатъчни, органите за преструктуриране следва да 

разполагат с правомощието да обезценяват необезпечен дълг и необезпечени 

задължения, доколкото това е необходимо, без да се застрашава общата 

финансова стабилност, в съответствие с реда на удовлетворяване, определен 

съгласно приложимото национално законодателство в областта на 

несъстоятелността. 

(46) Когато ЦК е изпълнил мерките си за възстановяване, но това не е довело до 

ограничаване на загубите и възстановяване на баланса и съчетаване на 

откритите позиции в неговия портфейл или до възстановяване на изчерпаните 

предварително набрани ресурси в тяхната цялост, или когато органът за 

преструктуриране е установил, че упражняването на тези дейности от страна на 

ЦК би имало отрицателно въздействие върху финансовата стабилност, при 

упражняването на правомощията за разпределяне на загубите и позициите целта 

на органа следва да бъде разпределяне на непокритите загуби, гарантиране на 
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възстановяването на балансираната позиция на ЦК и възстановяване на 

изискуемите предварително набрани ресурси чрез продължаване на 

изпълнението на инструментите, заложени в оперативните правила на ЦК, или 

чрез други действия. 

(47) Органите за преструктуриране следва също така да гарантират, че разходите за 

преструктуриране на ЦК са сведени до минимум, както и че кредиторите от 

един и същи клас се третират по равнопоставен начин. Когато кредитори от 

един и същи клас се третират различно в контекста на действие по 

преструктуриране, тези различия следва да бъдат обосновани от обществен 

интерес и не следва да водят до пряка или косвена дискриминация въз основа на 

национална принадлежност или някаква друга причина.  

(48) Инструментите за възстановяване и преструктуриране следва да се използват 

във възможно най-голяма степен преди вливане на публичен капитал или преди 

предоставянето на подобна публична финансова подкрепа за ЦК. Използването 

на публична финансова подкрепа за подпомагане на преструктурирането на 

неизпълняващи задълженията си институции следва да е съобразено със 

съответните разпоредби за държавна помощ и следва да се третират като 

средство, представляващо абсолютно крайна мярка. 

(49) Наличието на ефективен режим на преструктуриране следва да сведе до 

минимум разходите на данъкоплатците за преструктурирането на неизпълняващ 

задълженията си ЦК. То следва да създаде условия, при които ЦК да могат да 

бъдат преструктурирани, без да се застрашава финансовата стабилност. 

Инструментите за разпределяне на загубите и позициите следва да постигат 

тази цел, като гарантират, че акционерите и контрагентите, които попадат сред 

кредиторите на неизпълняващ задълженията си ЦК, поемат загуби в достатъчна 

степен и покриват достатъчна част от разходите, произтичащи от това 

неизпълнение. Следователно инструментите за разпределяне на загубите и 

позициите следва да осигуряват на акционерите и контрагентите на ЦК по-

силен стимул да следят състоянието на ЦК при нормални обстоятелства в 

съответствие с препоръките на Съвета за финансова стабилност21 . 

(50) С цел да се гарантира, че органите за преструктуриране разполагат с 

необходимата гъвкавост да разпределят загубите и позициите на контрагентите 
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при различни обстоятелства, е целесъобразно тези органи да могат, на първо 

място, да прилагат инструментите за разпределяне на загубите и позициите 

както когато целта е да се запазят ключовите клирингови услуги в рамките на 

ЦК, който се преструктурира, така и впоследствие, ако се окаже 

необходимо, да прехвърлят тези ключови услуги към мостов ЦК или трета 

страна, като оставят останалата част от ЦК да престане да функционира и 

да се ликвидира. 

(51) Когато инструментите за разпределяне на загубите и позициите се прилагат с 

цел възстановяване на икономическата жизнеспособност на неизпълняващия 

задълженията си ЦК, за да може да продължи да функционира като действащо 

предприятие, преструктурирането следва да бъде съпътствано от смяна на 

ръководството, ▌както и от последваща реорганизация на ЦК и неговите 

дейности, така че да се отстранят причините, довели до неизпълнението на 

задълженията от негова страна. Тази реорганизация следва да бъде постигната 

чрез прилагането на план за реорганизация на дейността ▌. 

(52) Инструментите за разпределяне на загубите и позициите следва да се 

упражняват с оглед възстановяване на баланса в портфейла на ЦК, ограничаване 

на допълнителните загуби и получаване на допълнителни ресурси, които да 

подпомогнат рекапитализирането на ЦК и попълване на предварително 

набраните ресурси. С цел да се гарантира тяхната ефективност и постигането на 

целта им, инструментите следва да могат да се прилагат за възможно най-широк 

кръг от договори, пораждащи необезпечени задължения или нарушаващи 

баланса в портфейла на неизпълняващия задълженията си ЦК. Те следва да 

предвиждат възможност за търгово предлагане на позициите на неизправната 

страна сред останалите клирингови членове, намаляване на стойността на 

текущите плащания за допълване на допълнителните обезпечения за такива 

членове и техните клиенти, упражняване на неуредени искания за 

предоставяне на парични средства, установени в плановете за възстановяване, 

упражняване на допълнителни искания за предоставяне на парични средства 

при преструктуриране, специално определени за органа за преструктуриране в 

оперативните правила на ЦК, и обезценка на капиталови и дългови 

инструменти, емитирани от ЦК, или други необезпечени задължения, както и 

преобразуването на дългови инструменти в акции. Ако се счете за необходимо 
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за своевременното постигане на целите на преструктурирането, като 

същевременно се свеждат до минимум рисковете за финансовата 

стабилност и се избягва използването на публични средства, органите за 

преструктуриране следва да могат частично или изцяло да анулират 

договорите на неизпълняващи задълженията си клирингови членовете, на 

продуктови линии и на ЦК. 

(53) При надлежно зачитане на въздействието върху финансовата стабилност 

и като крайна мярка, при определени обстоятелства органите за 

преструктуриране следва да разгледат възможността да включат само 

частично някои договори в разпределянето на загубите и позициите. Когато 

тези инструменти се прилагат само частично, прилаганите по отношение 

на други договори равнища на загуба или експозиция може да бъдат изменени, 

при условие че се спазва принципът за справедливо третиране на кредиторите. 

(54) При използването на инструменти за преструктуриране за прехвърлянето на 

ключови функции или жизнеспособни дейност на ЦК към стабилен субект като 

частен купувач или мостов ЦК, останалата част от ЦК следва да се ликвидира в 

рамките на определен срок, съобразен с необходимостта неизпълняващият 

задълженията си ЦК да предоставя услуги или подкрепа, за да улесни купувача 

или мостовия ЦК при извършване на дейностите или предоставяне на услугите, 

придобити чрез това прехвърляне. 

(55) Инструментът за продажба на стопанска дейност следва да позволява на 

органите да извършат продажба на ЦК или на част от дейността му на един или 

повече купувачи без съгласието на акционерите. Когато прилагат инструмента 

за продажба на стопанска дейност, органите осигуряват предлагането на пазара 

на ЦК или на част от неговата стопанска дейност в открит, прозрачен и 

недискриминационен процес, като се стремят да получат възможно най-висока 

продажна цена.  

(56) Всички нетни постъпления от прехвърлянето на активи или задължения на ЦК в 

режим на преструктуриране при прилагане на инструмента за продажба на 

стопанската дейност следва да са в полза на субекта, който участва в 

производството по ликвидация. Всички нетни постъпления от прехвърлянето на 

инструменти за собственост, емитирани от ЦК в режим на преструктуриране, 
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при прилагане на инструмента за продажба на стопанска дейност следва да са в 

полза на акционерите. Постъпленията следва да се изчисляват, като се 

приспаднат разходите, породени от неизпълнението на задълженията от страна 

на ЦК и от процеса на преструктуриране. 

(57) С цел продажбата на стопанската дейност да се осъществи своевременно и да 

бъде защитена финансовата стабилност, оценката на купувача на 

квалифицирано дялово участие следва да бъде извършена своевременно, така че 

да не се забавя прилагането на инструмента за продажба на стопанска дейност.  

(58) Информацията относно предлагането на пазара на ЦК, който не изпълнява 

задълженията си, и преговорите с потенциални приобретатели преди 

прилагането на инструмента за продажба на стопанска дейност е вероятно да са 

със системно значение. С цел да се осигури финансова стабилност е важно 

публичното оповестяване на такава информация, изисквано съгласно Регламент 

(ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета22, да може да се 

отложи, докато бъде планирано и организирано преструктурирането на ЦК, в 

съответствие с възможностите за отлагане, допустими съгласно режима за 

предотвратяване на пазарни злоупотреби. 

(59) Основна цел на мостовия ЦК, който изцяло или частично е собственост на един 

или повече публични органи или който е под контрола на органа за 

преструктуриране, е да гарантира, че основните финансови услуги продължават 

да се предоставят на клиринговите членове и клиентите на ЦК, поставен в 

режим на преструктуриране, и че съществените финансови дейности 

продължават да се изпълняват. Мостовият ЦК следва да функционира като 

жизнеспособно действащо предприятие и да бъде отново предложен на пазара, 

когато настъпят подходящи условия, или да бъде ликвидиран, ако вече не е 

жизнеспособен. 

(60) Когато всички други варианти за гарантиране на финансовата стабилност са на 

практика недостъпни или явно недостатъчни, следва да бъде възможно 

държавно участие – под формата на капиталова подкрепа или временна 

                                                 
22  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 

2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната 
злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 
173, 12.6.2014 г., стр. 1). 
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публична собственост, в съответствие с приложимите правила за държавната 

помощ, включително реорганизация на операциите на ЦК, като с течение на 

времето изразходваните средства бъдат компенсирани от клиринговите 

участници, които се ползват от финансовата подкрепа. Използването на 

държавни инструменти за финансово стабилизиране е дори по време на 

сътресения независимо от функцията на централните банки за осигуряването на 

ликвидност за финансовата система, което се извършва по тяхна преценка, и 

следва да се счита за малко вероятно. То следва да е с временен характер. 

Поради това следва да се установят широкообхватни и надеждни 

разпоредби, даващи възможност за възстановяването на предоставените 

публични средства в рамките на подходящ времеви период. 

(61) За да може инструментите за разпределяне на загубите и позициите да бъдат 

прилагани от орган за преструктуриране по отношение на договори със 

субекти, установени в трети държави, тази възможност следва да бъде призната 

в оперативните правила на ЦК. 

(62) Органите за преструктуриране следва да разполагат с всички необходими 

правомощия, които да могат да бъдат упражнявани в различни комбинации при 

използването на инструментите за преструктуриране. Те следва да включват 

правомощията за прехвърляне на инструменти на собственост, активи, права, 

задължения или пасиви на неизпълняващия задълженията си ЦК към друг 

субект, например друг ЦК или мостов ЦК, правомощията за обезценяване или 

обезсилване на инструменти на собственост или за обезценяване или 

преобразуване на пасивите на ЦК, който не изпълнява задълженията си, 

правомощието за обезценяване на вариационните маржини, правомощието за 

налагане изпълнението на всички неуредени задължения на трети страни по 

отношение на ЦК, включително искания за предоставяне на парични средства 

при възстановяване и преструктуриране, включително посочените в 

оперативните правила на ЦК, и разпределяне на позиции, правомощието за 

частично и пълно разваляне на сключените от ЦК договори, правомощието за 

смяна на ръководството и правомощието за налагане на временен мораториум 

върху изплащането на вземания. В съответствие с правото на държавата членка 

ЦК и членовете на ръководния му съвет и висшия ръководен състав следва да 
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носят съответната гражданска или наказателна отговорност за неизпълнението 

на задълженията от страна на ЦК. 

(63) Рамката за преструктуриране следва да включва процедурни изисквания, които 

да гарантират, че действията по преструктуриране са правилно съобщени и 

публично оповестени. Въпреки това, предвид възможността информацията, 

получена от органите за преструктуриране и техните професионални съветници 

по време на процеса на преструктуриране, да е с чувствителен характер, тя 

следва да подлежи на ефективен режим на поверителност, преди решението за 

преструктуриране да бъде публично оповестено. Трябва да се вземе предвид 

обстоятелството, че информацията относно съдържанието и подробните 

елементи на плановете за възстановяване и преструктуриране и резултатът от 

всяка оценка на тези планове може да има сериозни последици, най-вече за 

съответното предприятие. Трябва да се приеме, че всяка информация, 

предоставена по отношение на решение, преди то да бъде взето, независимо 

дали се отнася до това дали са изпълнени условията за преструктуриране, до 

използването на конкретен инструмент или до действие в хода на 

производството, има последици за обществените и частните интереси, засегнати 

от действието. Освен това информацията, че органът за преструктуриране 

проверява конкретен ЦК, може да е достатъчна за настъпването на отрицателни 

последици за този ЦК. Поради това е необходимо да се гарантира, че са налице 

подходящи механизми за запазване на поверителността на такава информация, 

като например съдържанието и подробностите на плановете за възстановяване и 

преструктуриране и резултата от всяка оценка, извършена в този контекст. 

(64) Органите за преструктуриране следва да разполагат с допълнителни 

правомощия, за да гарантират ефективността на прехвърлянето на инструменти 

на собственост, дългови инструменти и активи, права и задължения. При 

зачитане на защитните механизми, тези правомощия следва да включват 

правомощието за отнемане на правата на трети лица по отношение на 

прехвърлените инструменти или активи и правомощието за налагане на 

изпълнението на договори и осигуряване на непрекъснатост на договореностите 

по отношение на получателя на прехвърлените активи и инструменти на 

собственост. Въпреки това правата на служителите за прекратяване на трудов 

договор следва да останат незасегнати. Не следва да се засяга и правото на 
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дадена страна да прекрати договор с ЦК в режим на преструктуриране или със 

субект от неговата група поради причини, различни от преструктурирането на 

неизпълняващия задълженията си ЦК. Органите за преструктуриране следва 

също така да разполагат с допълнително правомощие да задължават остатъчната 

част от ЦК, който е в процес на ликвидация чрез обичайно производство по 

несъстоятелност, да предоставя услуги, които да позволят извършването на 

дейност от ЦК, на когото са прехвърлени активите, договорите или 

инструментите на собственост чрез прилагането на инструмент за продажба на 

стопанската дейност или инструмент „мостов ЦК“.  

(65) Съгласно член 47 от Хартата засегнатите лица имат право на справедлив процес 

и на ефективни правни средства за защита срещу предприетите спрямо тях 

мерки. Следователно взетите от органите за преструктуриране решения следва 

подлежат на обжалване от съображения по същество, ако решението е било 

произволно и необосновано към момента на неговото вземане, като се има 

предвид информацията, която е била налична в съответния момент. 

(66) Действията по преструктуриране, предприети от националните органи за 

преструктуриране, могат да изискват икономически оценки и широка свобода 

на преценка. Националните органи за преструктуриране притежават конкретния 

опит, необходим за извършването на тези оценки и за определяне на случаите на 

правилно използване на свободата на преценка. Поради това е важно да се 

гарантира, че икономическите оценки, направени от националните органи за 

преструктуриране в този контекст, се използват като основа от националните 

съдилища, когато разглеждат съответните мерки за управление на кризи.  

(67) За уреждане на ситуациите, характеризиращи се с изключителна неотложност, 

както и поради факта, че спирането на действието на решение на органите за 

преструктуриране може да наруши непрекъснатостта на ключовите функции, е 

необходимо да се предвиди, че обжалването не следва да води до автоматично 

спиране на действието на оспорваното решение и че решението на органа за 

преструктуриране следва да подлежи на незабавно изпълнение. 

(68) Освен това, когато това е необходимо с цел да бъдат защитени трети лица, 

които добросъвестно са придобили активи, договори, права и задължения на ЦК 

в режим на преструктуриране в резултат от упражняването от страна на 
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органите на правомощия за преструктуриране, и за да се гарантира стабилността 

на финансовите пазари, правото на обжалване не следва да засяга последващия 

административен акт или сделка, сключена въз основа на отмененото решение. 

В такива случаи обезщетенията за незаконосъобразно решение следва да се 

ограничат до обезщетение за понесените от засегнатите лица вреди. 

(69) Процедурата съгласно националното право, свързана с подаването на заявление 

за предварително съдебно одобрение на мярка за управление на кризи и 

разглеждането на заявлението от съда, следва да бъде бърза, тъй като може да е 

необходимо спешно предприемане на действия по преструктуриране поради 

сериозни рискове за финансовата стабилност в държавите членки и в Съюза. 

Това не засяга правото за подаване на молба до съда за отмяна на решението, 

което заинтересованите лица биха могли да имат през ограничен срок след 

предприемането на мярката за управление на кризи от страна на органа за 

преструктуриране 

(70) За да се постигне ефективно преструктуриране и да се избегнат случаи на 

стълкновение на компетентност, е целесъобразно, когато органът за 

преструктуриране упражнява правомощията си за преструктуриране или 

прилага инструменти за преструктуриране, да не се открива или продължава 

обичайно производство по несъстоятелност за неизпълняващ задълженията си 

ЦК, освен по инициатива на органа за преструктуриране или с негово съгласие. 

Полезно и необходимо би било изпълнението на определени договорни 

задължения да бъде спряно за ограничен срок, така че органът за 

преструктуриране да има време да приложи инструментите за 

преструктуриране. Това обаче не следва да се прилага за неизпълняваните 

задължения на ЦК към системи, определени съгласно Директива 98/26/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета23, включително други централни 

контрагенти и централни банки. Директива 98/26/ЕО намалява рисковете, 

свързани с участие в платежните системи и системите за сетълмент на ценни 

книжа, по-специално чрез намаляване на сривовете в случай на 

неплатежоспособност на участник в такава система. За да се гарантира, че тези 

защитни мерки се прилагат по подходящ начин в кризисни ситуации, като в 

същото време се поддържа подходящо ниво на сигурност за операторите на 

платежни системи и системи за ценни книжа и други участници на пазара, 
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мярката за предотвратяване на кризи или действието по преструктуриране не 

следва да се счита за производство по несъстоятелност по смисъла на Директива 

98/26/ЕО, при условие че съществените договорни задължения продължават да 

бъдат изпълнявани. Не следва обаче да бъде застрашено функционирането на 

дадена система, определена съгласно Директива 98/26/ЕО, или гарантираното от 

тази директива право върху обезпечението. 

(71) За да се гарантира, че при прехвърляне на активи и задължения към купувач от 

частния сектор или мостов ЦК органите за преструктуриране разполагат с 

необходимото време да определят договорите, които трябва да бъдат 

прехвърлени, може да е целесъобразно да се наложат пропорционални 

ограничения върху правата на контрагентите да приключат, ускорят или по друг 

начин да прекратят действието на финансови договори, преди да е извършено 

прехвърлянето. Такова ограничение би било необходимо, за да позволи на 

органите да получат реалистична представа за балансовия отчет на 

неизпълняващия задълженията си ЦК, без промени в стойността и обхвата, 

причинени от масово упражняване на права за прекратяване. С цел засягането 

на договорните права на контрагентите да се сведе до необходимия минимум, 

ограничаването на правата за прекратяване следва да се прилага единствено във 

връзка с мярка за предотвратяване на кризи или действие по преструктуриране, 

включително настъпването на събитие, което е пряко свързано с прилагането на 

такава мярка, а правата на прекратяване, възникващи от друг случай на 

неизпълнение, включително неплащане или неизпълнение на доставка, следва 

да се запазят. 

(72) При прехвърляне на някои, но не всички активи, договори, права и пасиви на 

неизпълняващ задълженията си ЦК е целесъобразно да се включат защитни 

механизми, за да се предотврати разделянето на взаимосвързани пасиви, права и 

договори, в зависимост от случая, с цел спазване на законовите механизми в 

областта на капиталовите пазари. Ограничаването на отделни практики по 

отношение на свързани договори и съответните обезпечения следва да включва 

договори с един и същ контрагент, обхванати от споразумения за обезпечение, 

споразумения за финансово обезпечение с прехвърлително действие, 

споразумения за прихващане, споразумения за приключващо нетиране и 

споразумения за структурирано финансиране. При прилагане на защитен 
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механизъм органите за преструктуриране следва да се стремят да прехвърлят 

всички свързани договори в рамките на защитен механизъм или да ги оставят в 

остатъчната част от неизпълняващия задълженията си ЦК. Тези защитни 

механизми следва да гарантират, че третирането за целите на регулаторния 

капитал на експозициите, обхванати от споразумение за нетиране за целите на 

Директива 2013/36/ЕС, е засегнато в минимална степен. 

(73) ЦК от ЕС предоставят услуги на клирингови членове и клиенти, намиращи се в 

трети държави, а ЦК от трети държави предоставят услуги на намиращи се в ЕС 

клирингови членове и клиенти. Ефективното преструктуриране на ЦК с 

международна дейност изисква сътрудничество между органите за 

преструктуриране на държавите членки и на трети държави. За тази цел ЕОЦКП 

следва да предостави насоки относно съответното съдържание на 

споразуменията за сътрудничество, сключвани с органите на трети държави. 

Тези споразумения за сътрудничество следва да осигуряват ефективното 

планиране, вземане на решения и координация по отношение на ЦК, 

осъществяващи международна дейност. Националните органи за 

преструктуриране следва при определени обстоятелства да признават и налагат 

изпълнението на процедурите за преструктуриране на трети държави. Следва 

също така да се осъществява сътрудничество във връзка с дъщерните 

предприятия на ЦК от Съюза или трета държава и техните клирингови членове 

и клиенти. 

(74) С цел да се осигури последователна хармонизация и подходяща защита за 

участниците на пазара в целия Съюз, Комисията следва да приеме проекти на 

регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП в съответствие с 

членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, посредством делегирани актове 

по силата на член 290 ДФЕС, в които се уточнява съдържанието на писмените 

правила и процедури за работата на колегиите за преструктуриране, 

съдържанието на плановете за преструктуриране и елементите, които се взимат 

предвид при оценките.  

(75) Комисията следва да може да спре изпълнението на всяко задължение за 

клиринг, установено по силата на член 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012, по 

искане от страна на органа за преструктуриране на ЦК в режим на 

преструктуриране или на компетентния орган на клирингов член на ЦК в режим 
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на преструктуриране и след необвързващо становище на ЕОЦКП, за определени 

класове извънборсови деривати, които подлежат на клиринг от ЦК в режим на 

преструктуриране. Решението за спиране следва да се приеме само ако това е 

необходимо за запазване на финансовата стабилност и доверието на пазара, по-

специално за да се избегне разпространението на проблемите и да се 

предотвратят високорисковите и несигурни експозиции на контрагентите и 

инвеститорите към ЦК. При взимане на решението си Комисията отчита целите 

и критериите, посочени в Регламент (ЕС) № 648/2012 за въвеждането на 

задължение за клиринг на извънборсови деривати, по отношение на тези 

извънборсови деривати, за които е поискано прекратяване. Прекратяването 

следва да бъде временно, с възможност за подновяване. Също така, ролята на 

комитета за управление на риска на ЦК, посочен в член 28 от Регламент (ЕС) № 

648/2012, следва да бъде засилена, за да може ЦК да бъдат допълнително 

насърчавани да управляват предпазливо рисковете си и да подобрят своята 

устойчивост. Членовете на комитета за управление на риска следва да могат да 

информират компетентния орган, когато ЦК не се придържа към становището 

на комитета за управление на риска, а представителите на клиринговите членове 

и клиенти в комитета за управление на риска следва да бъдат в състояние да 

използват информацията, за да наблюдават експозициите си към ЦК, в 

съответствие с механизмите за защита на поверителността. Накрая, органите за 

преструктуриране на ЦК следва също така да имат достъп до цялата необходима 

информация в регистрите на трансакции. Регламент (ЕС) № 648/2012 и 

Регламент (ЕС) № 2365/2015 на Европейския парламент и на Съвета23 следва да 

бъдат съответно изменени. 

(76) За да се гарантира, че органите за преструктуриране на ЦК са представени във 

всички съответни форуми и че ЕОЦКП ползва целия експертен опит, необходим 

за изпълнение на свързаните с възстановяването и преструктурирането на ЦК 

задачи, Регламент (ЕС) № 1095/2010 следва да бъде изменен, за да може 

установеното с посочения регламент понятие „компетентни органи“ да включи 

националните органите за преструктуриране на ЦК.  

                                                 
23  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 

2015 година относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа 
и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ 
L 337, 23.12.2015 г., стр. 1). 
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(77) С цел подготвяне на решенията на ЕОЦКП във връзка с възложените му задачи, 

свързани с разработването на проекти на технически стандарти относно 

предварителните и последващите оценки и относно колегиите и плановете за 

преструктуриране, както и на насоки относно условията за преструктуриране и 

обвързваща медиация, и за да се гарантира широкото участие на ЕБО и неговите 

членове в подготовката на тези решения, ЕОЦКП следва да създаде вътрешен 

комитет за преструктуриране, в който съответните компетентни органи от ЕБО 

ще бъдат покани да участват като наблюдатели.  

(78) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава правата, свободите 

и принципите, признати по-специално от Хартата, и конкретно правото на 

собственост, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив 

съдебен процес и правото на защита. 

(79) Когато вземат решения или предприемат действия съгласно настоящия 

регламент, компетентните органи и органите за преструктуриране следва винаги 

да обръщат надлежно внимание на въздействието на своите решения и действия 

върху финансовата стабилност и икономическото положение в други 

юрисдикции и следва да отчитат значението на всеки клирингов член за 

финансовия сектор и икономиката на юрисдикцията, в която е установен този 

клирингов член. 

(80) Доколкото целта на настоящия регламент — а именно хармонизирането на 

правилата и процесите за преструктуриране на ЦК— не може да бъде 

постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може, с 

оглед на последиците, които неизпълнението на задълженията от страна на 

даден ЦК може да има върху целия Съюз, да бъде постигната по-добре на 

равнището на Съюза, Съюзът може да предприеме мерки съгласно принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, 

настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел. 

(81) С цел избягване на несъответствията между разпоредбите, свързани с 

възстановяването и преструктурирането на ЦК, и правната рамка за 

възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 

посредници, е целесъобразно прилагането на настоящия регламент да бъде 
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отложено до датата, от която държавите членки трябва да започнат да прилагат 

мерките за транспониране на [СП: Да се въведе препратка към Директивата за 

изменение на Директива 2014/59/ЕС].  

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

 

 

ДЯЛ I 

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Член 1  

Предмет  

С настоящия регламент се определят правилата и процедурите, свързани с 

възстановяването и преструктурирането на лицензираните в съответствие с Регламент 

(ЕС) № 648/2012 централни контрагенти (ЦК), и правилата, свързани със 

споразуменията с трети държави в областта на възстановяването и преструктурирането 

на ЦК. 

 

Член 2 

Определения 

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения: 

(1) „ЦК“ означава ЦК съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 

№ 648/2012;  

(2) „колегия за преструктуриране“ означава колегията, създадена съгласно член 4;  

(3) „орган за преструктуриране“ означава орган, който се определя ▌ съгласно 

член 3; 

(4) „инструмент за преструктуриране“ означава инструментът за 

преструктуриране, посочен в член 27, параграф 1;  

(5) „правомощие за преструктуриране“ означава правомощието, посочено в член 

48;  
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(6) „цели на преструктурирането“ означава целите на преструктурирането, 

предвидени в член 21;  

(7) „компетентен орган“ означава органът, определен ▌в съответствие с член 22 

от Регламент (ЕС) № 648/2012; 

(7a) „събитие, свързано с неизпълнение“ означава сценарий, при който един 

или повече клирингови членове не спазват финансовите си задължения 

към ЦК; 

(7б) „събитие, което не е свързано с неизпълнение“ означава сценарий, при 

който ЦК понася загуби по причини, различни от неизпълнение на 

задължения от страна на даден клирингов член, като например стопанска 

дейност, попечителство, инвестиции, правни или оперативни проблеми 

или измама, включително проблеми в резултат на кибератаки, или 

непокрит недостига на ликвидност;  

(8) „план за преструктуриране“ означава план за преструктуриране, изготвен за 

даден ЦК в съответствие с член 13;  

(9) „действие по преструктуриране“ означава прилагането на инструмент за 

преструктуриране или да се упражни едно или повече правомощия за 

преструктуриране, след като бъдат изпълнени условията за 

преструктуриране, посочени в член 22; 

(10) „клирингов член“ означава клирингов член по смисъла на член 2, точка 14 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012;  

(11) „предприятие майка“ означава предприятие майка съгласно определението в 

член 4, параграф 1, точка 15, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013; 

(12) „ЦК от трета държава“ означава ЦК, чието главно управление е установено в 

трета държава;  

(13) „споразумение за прихващане“ означава споразумение, съгласно което две или 

повече вземания или задължения между ЦК в режим на преструктуриране и 

контрагент могат да бъдат прихванати едно с друго;  

(14) „инфраструктура на финансовия пазар“ (ИФП) означава централен контрагент, 

централен депозитар на ценни книжа, регистър на трансакции, платежна 
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система или друга система, определена и посочена от държава членка съгласно 

член 2, буква а) от Директива 98/26/ЕО;  

(15) „клиент“ означава клиент съгласно определението в член 2, точка 15 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012;  

(15a) „Д-СЗИ“ означава други системно значими институции, посочени в член 

131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС; 

(16) „оперативно съвместим ЦК“ означава ЦК, който е сключил споразумение 

за оперативна съвместимост съгласно дял V от Регламент (ЕС) № 648/2012; 

 ▌ 

(18) „план за възстановяване“ означава план за възстановяване, изготвен и 

поддържан от ЦК в съответствие с член 9;  

(19) „ръководен съвет“ означава управителният или надзорният съвет, или и двата, 

създаден съгласно националното дружествено право в съответствие с член 27, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012;  

(20) „надзорна колегия“ означава колегията, посочена в член 18, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012 с участието на Единния съвет за 

преструктуриране (ЕСП); 

(21) „капитал“ означава капитал съгласно определението в член 2, точка 25 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012; 

(22) „каскаден принцип при неизпълнение“ означава каскаден принцип при 

неизпълнение в съответствие с член 45 от Регламент (ЕС) № 648/2012;  

(23) „ключови функции“ означава дейности, услуги или операции, предоставяни на 

трети, външни за ЦК, лица, чието прекъсване е вероятно да доведе до 

нарушаване на предоставянето на услуги от основно значение за реалната 

икономика или да наруши финансовата стабилност в една или повече държави 

членки поради размера, пазарния дял, външната и вътрешната 

взаимообвързаност, сложността или трансграничните дейности на ЦК или 

групата, от гледна точка по-специално на заменяемостта на тези дейности, 

услуги или операции; 
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(24) „група“ означава група по смисъла на член 2, точка 16 от Регламент (ЕС) 

№ 648/2012; 

(25) „свързана ИФП“ означава оперативно съвместим ЦК или друга ИФП или 

ЦК, с които ЦК има договорни споразумения; 

(26) „▌публична финансова подкрепа“ означава държавна помощ по смисъла на 

член 107, параграф 1 от ДФЕС или всяка друга публична финансова подкрепа 

на наднационално равнище, която, ако бъде предоставена на национално 

равнище, би представлявала държавна помощ, която се предоставя за 

запазване или възстановяване на жизнеспособността, ликвидността или 

платежоспособността на ЦК или на група, от която този ЦК е част; 

(27) „финансови договори“ означава договори съгласно определението в член 2, 

параграф 1, точка 100 от Директива 2014/59/ЕС;  

(28) „обичайно производство по несъстоятелност“ означава колективно 

производство по несъстоятелност, което води до частично или пълно 

освобождаване от активи от страна на длъжника и до назначаване на 

ликвидатор или управител, което обикновено се прилага по отношение на ЦК 

съгласно националното право и което е специфично за тези институции или е 

общоприложимо за всяко физическо или юридическо лице;  

(29) „инструменти на собственост“ означава акции, други инструменти, които 

дават право на собственост, инструменти, които могат да бъдат преобразувани 

в акции или други инструменти на собственост или дават право на 

придобиване на такива, и инструменти, които представляват права в акции или 

други инструменти на собственост;  

(30) „определен национален макропруденциален орган“ означава органът, на който 

е възложено провеждането на макропруденциалната политика, посочен в 

препоръка Б1 от Препоръката на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) 

от 22 декември 2011 г. относно макропруденциалния мандат на националните 

органи (ESRB/2011/3);  

(31) „гаранционен фонд “ означава гаранционен фонд, поддържан от ЦК в 

съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) № 648/2012;  
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(32) „предварително набрани ресурси“ означава ресурси, които се държат от и са 

свободно достъпни за съответното юридическо лице; 

(33) „висш ръководен състав“ означава лицето или лицата, които действително 

управляват дейността на ЦК, и изпълнителният член или членове на 

ръководния съвет; 

(34) „регистър на трансакции“ означава регистър на трансакции съгласно 

определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 или в член 3, 

точка 1 от Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на 

Съвета24;  

(35) „рамка на Съюза за държавната помощ“ означава рамката, създадена с членове 

107, 108 и 109 Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), 

както и с регламенти и всички актове на Съюза, включително насоки, 

съобщения и обявления, изготвени или приети съгласно член 108, параграф 4 

или член 109 от ДФЕС; 

(36) „дългови инструменти“ означава облигации или други форми на прехвърляем 

дълг, инструменти, с които се създава или признава дълг, и инструменти, 

пораждащи права за придобиване на дългови инструменти;  

(37) „касово нареждане при преструктуриране“ означава искане към клиринговите 

членове на ЦК за предоставяне на парични средства, в допълнение към 

предварително набраните ресурси, въз основа на законовите правомощия, с 

които разполага органът за преструктуриране в съответствие с член 31, и 

както е посочено в оперативните правила на ЦК; 

(38) „искане за предоставяне на парични средства при възстановяване“ означава 

искане към клиринговите членове на ЦК за предоставяне на парични средства, 

в допълнение към предварително набраните ресурси, въз основа на договорни 

задължения, определени в оперативните правила на ЦК; 

                                                 
24  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 

2015 година относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа 
и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ 
L 337, 23.12.2015, стр. 1). 



 

 521 

(39) „правомощия за прехвърляне“ означава правомощията, посочени в член 48, 

параграф 1, буква в) или г), за прехвърляне на акции, други инструменти на 

собственост, дългови инструменти, активи, права, задължения или пасиви или 

комбинация от тях — от ЦК в режим на преструктуриране към получател; 

(40) „деривати“ означава деривати съгласно определението в член 2, точка 5 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012; 

(41) „споразумение за нетиране“ означава споразумение, съгласно което няколко 

вземания или задължения могат да бъдат преобразувани в едно нетирано 

вземане, включително споразумения за приключващо нетиране, съгласно 

които при настъпването на изпълнителното събитие (независимо от това къде 

и как е определено), задълженията на страните се ускоряват, така че стават 

незабавно изискуеми, или се прекратяват, като и в двата случая се 

преобразуват в едно нетирано вземане или се заменят от такова, включително 

„разпоредби за приключващо нетиране“ съгласно определението в член 2, 

параграф 1, буква н), подточка i) от Директива 2002/47/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета25 и „нетиране“ съгласно определението в член 2, буква 

к) от Директива 98/26/ЕО;  

(42) „мярка за предотвратяване на кризи“ означава упражняването на правомощия, 

с които от ЦК се изисква да предприеме мерки за отстраняване на 

недостатъците в своя план за възстановяване по член 10, параграфи 8 и 9, 

упражняването на правомощия за преодоляване или отстраняване на пречките 

пред възможността за преструктуриране по член 17 или прилагането на мярка 

за ранна намеса по член 19;  

(43) „право на прекратяване“ означава правото на прекратяване на договор, 

правото на ускоряване, приключване, прихващане или нетиране на задължения 

или всички подобни разпоредби, които спират, изменят или погасяват 

задължение на страна по договора, или разпоредби, които предотвратяват 

възникването на договорно задължение, което иначе би възникнало;  

(44) „споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие“ 

означава споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие 

                                                 
25  Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. 

относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43). 
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съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 

2002/47/ЕО;  

(45) „покрита облигация“ означава инструмент съгласно посоченото в член 52, 

параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета26; 

(46) „процедури за преструктуриране на трети държави“ означава действие 

съгласно правото на трета държава с цел управление на неизпълнението на 

задълженията от страна на ЦК от трета държава, което е сравнимо по 

отношение на целите и очакваните резултати с действията по 

преструктуриране съгласно настоящия регламент;  

(47) „съответни национални органи“ означава органите за преструктуриране, 

компетентните органи и компетентните министерства, определени съгласно 

настоящия регламент или по член 3 от Директива 2014/59/ЕС, или други 

органи в държавите членки с правомощия по отношение на активи, права, 

задължения или пасиви на ЦК от трети държави, които предоставят 

клирингови услуги в рамките на тяхната юрисдикция;  

(48) „съответен орган на трета държава“ означава орган на трета държава, 

отговарящ за изпълнение на функции, сравними с тези на органите за 

преструктуриране или на компетентните органи съгласно настоящия 

регламент;  

 

 

                                                 
26  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. 

относно координирането на законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими 
ценни книжа (ПКИПЦК), (OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32). 
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ДЯЛ II 

ОРГАНИ, КОЛЕГИЯ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ПРОЦЕДУРИ 

РАЗДЕЛ I  

ОРГАНИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, КОЛЕГИИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И УЧАСТИЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ 

Член 3 

Определяне на органите за преструктуриране и компетентните министерства  

1. Държавите членки, в които е установен ЦК, и държавите членки, в които 

не е установен ЦК, определят  един орган за преструктуриране, 

оправомощен да прилага инструментите за преструктуриране и да упражнява 

правомощията за преструктуриране, уредени с настоящия регламент. 

Органите за преструктуриране са националните централни банки, 

компетентните министерства, публични административни органи или други 

органи, на които са поверени публични административни правомощия.  

2. Органите за преструктуриране разполагат с експертен опит, ресурси и 

оперативен капацитет да прилагат мерки по преструктуриране и да упражняват 

своите правомощия с бързината и гъвкавостта, необходими за постигане на 

целите на преструктурирането. 

3. Когато на орган за преструктуриране, определен съгласно параграф 1, са 

възложени и други функции, се гарантира ефективната оперативна 

независимост, включително отделен персонал, механизми за докладване и 

независимост на процеса на вземане на решения, на този орган за 

преструктуриране, и по-специално неговата независимост от 

компетентния орган, определен съгласно член 22 от Регламент (ЕС) 

№ 648/2012, и от компетентните органи и органите за преструктуриране 

на клиринговите членове, посочени в член 18, параграф 2, буква в) от 

Регламент (ЕС) № 648/2012, и се установяват и показват съответно на 

ЕОЦКП всички необходими разпоредби с цел предотвратяване на 

конфликтите на интереси между функциите, възложени на органа за 
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преструктуриране в съответствие с настоящия регламент, и всички други 

възложени му функции. 

Изискванията, посочени в първия параграф, не изключват възможността 

механизмите на докладване да са съгласувани на най-високото равнище на 

дадена организация, която включва различни органи, или служителите да 

могат, при предварително определени условия, да бъдат командировани 

от един орган в друг в отговор на временно голямо работно натоварване. 

4. ▌Органът за преструктуриране приема и оповестява публично вътрешните 

правила, гарантиращи посоченото в първата алинея структурно обособяване, 

включително правилата относно професионалната тайна и обмена на 

информация между различните функционални области. 

5. Всяка държава членка определя едно министерство, което отговаря за 

упражняването на функциите, поверени на компетентното министерство по 

силата на настоящия регламент. 

6. ▌Органът за преструктуриране ▌ своевременно информира компетентното 

министерство за взетите по силата на настоящия регламент решения. 

7. Когато посочените в параграф 6 решения имат пряко фискално въздействие▌, 

органът за преструктуриране трябва да получи необходимото съгласие, 

както е предвидено в законодателството. 

8. Държавите членки уведомяват Комисията и Европейския орган за ценни книжа 

и пазари (ЕОЦКП) относно органите за преструктуриране, определени 

съгласно параграф 1. 

9. ▌ 

10. ЕОЦКП публикува списъка на органите за преструктуриране и органите за 

контакт, за които е бил уведомен в съответствие с параграф 8. 
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Член 4 

Колегии за преструктуриране 

1. Органът за преструктуриране на ЦК създава, управлява и председателства 

колегия за преструктуриране, която изпълнява посочените в членове 13, 16 и 

17 задачи и осигурява сътрудничеството и координацията с органите за 

преструктуриране на трети държави. 

Колегиите за преструктуриране осигуряват рамката, според която органите за 

преструктуриране и другите съответни органи изпълняват следните задачи: 

а) обменят съответната информация относно разработването на планове за 

преструктуриране с оглед на оценяването на взаимовръзките на ЦК и 

на неговите участници, заедно с други централни банки, 

представляващи интерес, относно упражняването на подготвителни и 

превантивни мерки и преструктурирането; 

б) извършват оценка на плановете за преструктуриране съгласно член 13; 

в) оценяват възможността за преструктуриране на ЦК съгласно член 16; 

г) установяват, преодоляват и отстраняват пречките за преструктурирането 

съгласно член 17; 

д) координират връзките с обществеността относно стратегиите и схемите 

за преструктуриране; 

да) обменят планове за възстановяване и преструктуриране на 

клирингови членове и оценяват потенциалното въздействие и 

взаимовръзките с ЦК; 

2. В състава на колегията за преструктуриране влизат следните органи: 

а) органът за преструктуриране на ЦК;  

б) компетентният орган на ЦК; 

в) компетентните органи и органите за преструктуриране на клиринговите 

членове, посочени в член 18, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 

648/2012; 
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г) компетентните органи, посочени в член 18, параграф 2, буква г) от 

Регламент (ЕС) № 648/2012; 

д) компетентните органи и органите за преструктуриране на ЦК, посочени в 

член 18, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 648/2012; 

е) компетентните органи, посочени в член 18, параграф 2, буква е) от 

Регламент (ЕС) № 648/2012; 

ж) членовете на ЕСЦБ, посочени в член 18, параграф 2, буква ж) от 

Регламент (ЕС) № 648/2012; 

з) емитиращите централни банки, посочени в член 18, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012; 

и) компетентният орган на предприятието майка, когато се прилага член 11, 

параграф 1; 

иa) компетентните органи, на които е възложен надзорът върху Д-СЗИ, 

съгласно посоченото в член 131, параграф 3 от Директива 

2013/36/ЕС; 

й) компетентното министерство, когато посоченият в буква а) орган за 

преструктуриране не е компетентното министерство; 

к) ЕОЦКП; 

л) Европейският банков орган (ЕБО). 

3. ЕОЦКП, ЕБО и компетентните органи, на които е възложен надзорът 

върху Д-СЗИ, нямат право на глас в колегиите за преструктуриране. 

4. Компетентните органи и органите за преструктуриране на установените в 

трети държави клирингови членове и компетентните органи и органите за 

преструктуриране на ЦК от трети държави, с които ЦК е сключил 

споразумения за оперативна съвместимост, могат да бъдат поканени да 

участват в колегията за преструктуриране като наблюдатели. За да могат да 

участват, тези органи трябва да спазват изисквания за поверителност, които 

според становището на председателя на колегията за преструктуриране са 

равностойни на определените в член 71. 
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Участието на органи на трети държави в колегията за преструктуриране може 

да се ограничава до обсъждане на подбрани въпроси, свързани с 

трансграничното изпълнение, което може да включва следното: 

а) ефективното и координираното изпълнение на действия по 

преструктуриране, по-специално в съответствие с членове 53 и 75; 

б) идентифицирането и премахването на евентуалните пречки за 

ефективните действия по преструктуриране, които могат да произтичат 

от различните закони, уреждащи обезпеченията, споразуменията за 

прихващане и нетиране, както и различните правомощия или стратегии 

за възстановяване и преструктуриране; 

в) определянето и координирането на нуждата от нови изисквания за 

лицензиране, признаване или разрешаване, като се отчита 

необходимостта от своевременно извършване на действията по 

преструктуриране; 

г) възможността за прекратяване на задължение за клиринг за съответните 

класове активи, засегнати от преструктурирането на ЦК съгласно член 6а 

от Регламент (ЕС) № 648/2012 или съгласно друга еквивалентна 

разпоредба от националното законодателство на съответната трета 

държава; 

д) възможното въздействие на различните часови зони върху края на 

съответното работно време във връзка с прекратяването на търговията. 

5. Председателя на колегията за преструктуриране отговаря за следните задачи: 

а) утвърждава писмени правила и процедури за функционирането на 

колегията за преструктуриране, след консултиране с останалите членове 

на колегията за преструктуриране; 

б) координира всички дейности на колегията за преструктуриране; 

в) свиква и председателства всички заседания на колегията за 

преструктуриране; 
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г) предварително предоставя на всички членове на колегията за 

преструктуриране изчерпателна информация относно организацията на 

заседанията, основните въпроси за обсъждане на тези заседания и 

точките, които ще бъдат разглеждани във връзка с обсъжданията; 

д) решава дали и кои органи на трети държави да бъдат поканени да 

присъстват на определени заседания на колегията за преструктуриране в 

съответствие с параграф 4; 

е) координира своевременния обмен на цялата необходима информация 

между членовете на колегията за преструктуриране; 

ж) информира своевременно всички членове на колегията за 

преструктуриране относно решенията и резултатите от тези заседания. 

жа) гарантира, че членовете на колегията своевременно си обменят 

цялата информация, необходима за упражняването на техните 

задачи съгласно настоящия регламент. 

6. За да се осигури последователното и съгласуваното функциониране на 

колегиите за преструктуриране в Съюза, ЕОЦКП изготвя проекти на 

регулаторни технически стандарти за уточняване на съдържанието на 

писмените правила и процедури за работата на колегиите за преструктуриране, 

посочени в параграф 1. 

Във връзка с изготвянето на регулаторните стандарти, посочени в първа 

алинея, ЕОЦКП взема предвид съответните разпоредби в Делегиран Регламент 

(ЕС) № 876/2013 на Комисията27, в глава 6, раздел 1 от Делегиран регламент 

(ЕС) —/2016 на Комисията за допълване на Директива 2014/59/ЕС по 

                                                 
27  Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013 на Комисията от 28 май 2013 г. за 

допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за колегиите за 
централните контрагенти (ОВ L 244, 13.9.2013 г., стр. 19) 
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отношение на регулаторните технически стандарти, приети въз основа на член 

88, параграф 7 от Директива 2014/59/ЕС28. 

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически 

стандарти до [СП: да се въведе дата 12 месеца след датата на влизане в сила 

на настоящия регламент]. 

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в параграф 

6 регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена 

в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Член 5 

Комитет за преструктуриране към ЕОЦКП 

1. ЕОЦКП създава Комитет за преструктуриране съгласно член 41 от Регламент 

(ЕС) № 1095/2010, който да подготвя решенията, възложени на ЕОЦКП с 

настоящия регламент, с изключение на решенията, които се приемат съгласно 

член 12 от настоящия регламент.  

Комитетът за преструктуриране също така насърчава разработването и 

координацията на планове за преструктуриране и изготвя стратегии за 

преструктуриране на неизпълняващи задълженията си ЦК.  

2. В състава на комитета за преструктуриране влизат органите, определени 

съгласно член 3, параграф 1 от настоящия регламент.  

Органите, посочени в член 4, параграф 2, подточки i) и iv) от Регламент (ЕС) 

№ 1093/2010, и компетентните органи, на които е възложен надзорът 

                                                 
28  Делегиран регламент (ЕС) ... на Комисията от 23.3.2016 г. за допълнение на 

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни 
технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за 
възстановяване, плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране 
на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да 
оценява плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на 
група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към 
независимите оценители, договорното признаване на правомощията за 
обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и 
съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното 
функциониране на колегиите за преструктуриране, C(2016) 1691 final [На 
вниманието на Службата за публикации – Моля, въведете номера на 
делегирания регламент]. 
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върху Д-СЗИ, са поканени да участват в комитета за преструктуриране като 

наблюдатели. 

2a. ЕОЦКП оценява механизмите за възстановяване и преструктуриране на 

ЦК в целия Съюз по отношение на техния съвкупен ефект върху 

финансовата стабилност на Съюза чрез редовни стрес тестове и 

симулации на кризи във връзка с потенциалните сътресения, обхващащи 

цялата система. При изпълнението на тази си роля ЕОЦКП гарантира 

съгласуваност с оценките на устойчивостта на отделните ЦК, 

извършвани съгласно глава XII от Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на 

Комисията, по отношение на честотата и изготвянето на тестовете и 

си сътрудничи тясно с надзорните колегии, създадени в съответствие с 

член 18 от Регламент (ЕС) № 648/2012, ЕССР и компетентните органи, 

определени съгласно член 4 от Директива 2013/36/ЕС, включително ЕЦБ 

при осъществяването на нейните задачи в рамките на единния надзорен 

механизъм съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013, както и с всички 

национални компетентни органи, на които е възложен надзорът върху 

ЦК. В области, където в резултат от широкообхватните стрес тестове 

тези механизми бъдат преценени като неподходящи, отговорната 

институция или отговорните институции трябва да отстранят 

недостатъците и да представят отново своите мерки, които да бъдат 

подложени на още един кръг от стрес тестове в рамките на 6 месеца от 

предходните. 

3. За целите на настоящия регламент ЕОЦКП си сътрудничи с Европейски орган 

за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и ЕБО в 

рамките на Съвместния комитет на Европейските надзорни органи, създаден 

съгласно член 54 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, член 54 от Регламент (ЕС) № 

1094/2010 и член 54 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

4. За целите на настоящия регламент ЕОЦКП гарантира структурното 

обособяване на комитета за преструктуриране от другите функции, посочени в 

Регламент (ЕС)№ 1095/2010.  
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Член 6 

Сътрудничество между органите 

1. Компетентните органи, органите за преструктуриране и ЕОЦКП си 

сътрудничат тясно при подготовката, планирането и доколкото е възможно, 

изпълнението на решения за преструктуриране. По-специално, органът за 

преструктуриране и другите съответни органи, включително ЕОЦКП, 

органите за преструктуриране, посочени в съответствие с член 3 от 

Директива 2014/59/ЕС, както и компетентните органи и органите на 

свързаните ИФП следва да си сътрудничат и да комуникират помежду си 

ефективно при възстановяване, за да предоставят на органа за 

преструктуриране възможността да предприема своевременни действия.  

2. За целите на настоящия регламент компетентните органи и органите за 

преструктуриране си сътрудничат с ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 1095/2010. 

Компетентните органи и органите за преструктуриране незабавно предоставят 

на ЕОЦКП цялата информация, необходима за изпълнение на неговите 

задължения в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

PАЗДЕЛ II 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОЦЕДУРИ 

Член 7 

Общи принципи относно процеса на вземане на решения 

При вземането на решения и предприемането на действия съгласно настоящия 

регламент компетентните органи, органите за преструктуриране и ЕОЦКП следват 

всеки от следните принципи и аспекти:  

 

а) че е гарантирана ефективността и пропорционалността на всяко решение 

или действие по отношение на отделен ЦК, като се вземат предвид най-малко 

следните фактори: 
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i) собствеността, правната и организационната структура на ЦК, 

включително дали е част от по-голяма група ИФП или други 

финансови институции; 

ii) естеството, размерът и сложността на стопанската дейност на ЦК;  

iii) естеството и многообразието на структурата на участието на 

клиринговите членове на ЦК, включително клиринговите членове, 

техните клиенти и другите контрагенти, на които тези клирингови 

членове и клиенти предоставят клирингови услуги в рамките на 

съответния ЦК, когато те могат да се идентифицират лесно и без 

ненужно забавяне; 

 ▌v) взаимосвързаността на ЦК с други инфраструктури на 

финансовите пазари, други финансови институции и с финансовата 

система като цяло; 

vа) дали ЦК извършва клиринг на договори за извънборсови деривати, 

спадащи към клас извънборсови деривати, за които се отнася 

задължението за клиринг в съответствие с член 5, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012: 

vб) наличието на други ЦК, които надеждно и практически могат да 

действат като заместител за ключовите функции на ЦК; 

vi) действителните или потенциалните последици от нарушенията, посочени 

в член 19, параграф 1 и член 22, параграф 2; 

б) че при предприемането на мерки за ранна намеса или действия по 

преструктуриране се вземат ефикасни решения и разходите са на възможно 

най-ниско равнище, като същевременно се предотвратяват нарушения на 

пазара, с цел да се избегне използването на публични средства; 

в) решенията се вземат и действията се предприемат своевременно и със 

съответната бързина, когато е необходимо; 

г) органите за преструктуриране, компетентните органи и другите органи си 

сътрудничат, за да гарантират, че решенията се вземат и действията се 

предприемат координирано и ефективно; 
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д) че ролите и отговорностите на съответните органи във всяка държава членка са 

ясно определени; 

е) че надлежно се зачитат интересите на държавите членки, в които ЦК 

предоставя услуги и в които са установени неговите клирингови членове, 

техните клиенти, както и всички оперативно съвместими ЦК, и по-специално 

въздействието на всяко решение или действие или бездействие върху 

финансовата стабилност или фискалните ресурси на тези държави членки и на 

Съюза като цяло; 

ж) че надлежно се зачитат целите за постигане на баланс между интересите на 

различните клиринговите членове, техните клиенти, кредитори в по-широк 

смисъл и заинтересовани страни от ЦК в съответните държави членки и за 

избягване на несправедливото увреждане или неоправданата защита на 

интересите на определени субекти в някои държави членки, включително 

избягване на несправедливото разпределение на тежестта между държавите 

членки; 

жа) че публичната финансова подкрепа се избягва във възможно най-голяма 

степен и се използва само като крайна мярка и при условията, посочени в 

член 45, както и без да се създава очакване за публична финансова 

подкрепа; 

з) че всяко задължение по настоящия регламент за консултиране с орган — 

преди да бъде взето решение или предприето действие, означава най-малкото 

задължение за консултиране относно елементите на предлаганото решение или 

действие, които имат или има вероятност да имат: 

i) последици за клиринговите членове, клиенти или свързани ИФП; 

ii) въздействие върху финансовата стабилност на държавата членка, в която 

са установени или се намират клиринговите членове, клиенти или 

свързани ИФП; 

и) че се спазват плановете за преструктуриране, посочени в член 13, освен ако не 

се налага отклонение от тези планове с цел по-успешно постигане на целите на 

преструктурирането; 
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й) че е гарантирана прозрачността по отношение на съответните органи, 

когато е възможно, по-специално когато има вероятност предлаганото 

решение или действие да има последствия за финансовата стабилност или 

фискалните ресурси, и по отношение друга юрисдикция или други страни, 

когато е възможно в разумни рамки.  

к) че те координират дейността си и си сътрудничат тясно, в т.ч. с цел 

намаляване на общите разходи по преструктурирането; 

л) че са смекчени отрицателните икономически и социални последици от 

решенията във всички държави членки и трети държави, в които ЦК 

предоставя услуги, включително отрицателното въздействие върху 

финансовата стабилност. 

Член 8 

Обмен на информация 

1. По своя инициатива или при поискване органите за преструктуриране, 

компетентните органи и ЕОЦКП обменят своевременно помежду си цялата 

информация, необходима за изпълнението на задълженията им съгласно 

настоящия регламент. 

2. Органите за преструктуриране разкриват поверителна информация, 

предоставена от орган на трета държава, само когато този орган е дал своето 

предварително съгласие в писмена форма. 

Органите за преструктуриране предоставят на компетентното министерство 

цялата информация, свързана с решения или мерки, които изискват 

уведомяването, консултирането или съгласието на това министерство. 
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ДЯЛ III 

ПОДГОТОВКА 

ГЛАВА I 

Планиране на възстановяването и преструктурирането 

РАЗДЕЛ 1 

ПЛАНИРАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО 

Член 9 

Планове за възстановяване 

1. ЦК изготвят и поддържат широкообхватен и ефективен план за 

възстановяване, в който са предвидени мерки както при събития, свързани 

с неизпълнение, така и при събития, които не са свързани с 

неизпълнение, и при комбинация от двете събития, за възстановяване на 

финансовото им положение без каквато и да било публична финансова 

подкрепа, с цел да им се даде възможност да продължат да предоставят 

клирингови услуги, които да бъдат предприети след значително влошаване на 

финансовото им състояние или риск от нарушаване на пруденциалните 

изисквания съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. 

1а. Планът за възстановяване прави ясно разграничение между сценариите, 

по-специално като при възможност се обособяват в различни раздели, въз 

основа на следното: 

а) събития, свързани с неизпълнение; 

б) събития, които не са свързани с неизпълнение; 

Планът за възстановяване включва указания за начините на комбиниране 

на мерките, предвидени за сценариите по букви а) и б), в случай че двата 

сценария се случат по едно и също време, 

2. Планът за възстановяване включва рамка от показатели въз основа на 

рисковия профил на ЦК, определящи обстоятелствата, при които се 

предприемат мерки от плана за възстановяване, като се вземат предвид 
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различните положения, които може да настъпят. Показателите се отнасят до 

финансовото състояние на ЦК и могат да бъдат качествени или количествени.  

ЦК въвеждат подходящи механизми, включително тясно сътрудничество 

между съответните органи, за редовното наблюдение на показателите. ЦК 

докладват на ЕОЦКП и компетентните органи относно резултатите от 

това наблюдение. 

2a. ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕССР, най-късно до ... [една година след 

влизането в сила на настоящия регламент] издава насоки в съответствие 

с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, които съдържат минималния 

списък с качествените и количествените показатели, посочени в първа 

алинея на параграф 2 от настоящия член. 

3. ЦК включват разпоредби в оперативните си правила, в които се посочват 

процедурите, които трябва да се следват, когато, за да се постигнат 

целите на процеса на възстановяване, те предлагат да: 

а) предприемат мерки, предвидени в техните планове за възстановяване, 

въпреки факта, че съответните показатели не са изпълнени; или 

б) се въздържат от предприемане на мерки, предвидени в техните планове 

за възстановяване, въпреки факта, че съответните показатели са 

изпълнени.  

3a. За всички мерки, които се предприемат съгласно параграф 3, се изисква 

одобрението на компетентния орган. 

4. ▌ Ако възнамерява да задейства своя план за възстановяване, ЦК информира 

компетентния орган и ЕОЦКП за естеството и мащаба на установените от него 

проблеми, както и за всички относими обстоятелства, като посочва мерките за 

възстановяване или останалите мерки, които възнамерява да предприеме с 

оглед справяне със ситуацията. 

Когато компетентният орган счита, че мярка, която ЦК възнамерява да 

предприеме, може да има значителни неблагоприятни последици за 

финансовата система, малко вероятно е да бъде ефективна или може да 

засегне непропорционално клиентите на клиринговите членове, той може, 
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след като информира ЕОЦКП, да изиска от ЦК да се въздържи от 

приемането на тази мярка.  

5. Компетентният орган незабавно уведомява органа за преструктуриране за 

всяко уведомяване, извършено в съответствие с параграф 4, първа алинея, 

както и всяко последващо нареждане от компетентния орган в съответствие с 

параграф 4, втора алинея. 

Когато компетентният орган бъде уведомен в съответствие с параграф 4, 

първа алинея, той ограничава или забранява всяко възнаграждение от 

собствения капитал и инструменти, които се третират като 

капиталови инструменти, във възможно най-пълна степен, без това да 

предизвиква практически неизпълнение на задълженията, включително 

изплащане на дивиденти и обратни изкупувания от ЦК, и може да 

ограничи, забрани или замрази всички плащания на променливи 

възнаграждения в съответствие с Директива 2013/36/ЕС и насоките на 

ЕБО EBA/GL/2015/22, на пенсионни права по преценка на работодателя 

или на обезщетения при напускане на ръководни кадри. 

6. ЦК преразглеждат и актуализират, когато е необходимо, своите планове за 

възстановяване най-малко веднъж годишно и след всяка промяна в своята 

правна или организационна структура или стопанска дейност или финансово 

положение, която може да окаже съществени последици върху тези планове за 

възстановяване или да наложи тяхното изменение. Компетентните органи 

могат да задължат ЦК да актуализират плановете си за възстановяване по-

често. 

7. Плановете за възстановяване: 

а) не предвиждат достъп до или получаване на публична финансова 

подкрепа, спешна помощ от централна банка за осигуряване на 

ликвидност или спешна помощ за осигуряване на ликвидност, 

предоставена от централна банка при нестандартизирани условия 

за обезпечение, матуритет и лихвен процент; 
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б) отчитат интересите на всички заинтересовани лица, които 

вероятно ще бъдат засегнати от плана, по-специално във връзка с 

клиринговите членове и техните клиенти, както пряко, така и 

косвено; както и 

в) гарантират, че клиринговите членове нямат неограничени 

експозиции към ЦК. 

7a. Инструментите за възстановяване позволяват: 

а) отстраняването на загуби от събития, които не са свързани с 

неизпълнение; 

б) отстраняването на загуби от събития, свързани с неизпълнение; 

в) възстановяването на портфейл след събитие, свързано с 

неизпълнение; 

г) отстраняването на непокрит недостиг на ликвидност; както и 

д) възстановяването в достатъчна степен на финансовите ресурси на 

ЦК, включително собствените му средства, за да може ЦК да 

изпълнява своите задължения по Регламент (ЕС) № 648/2012 и да се 

подпомогне продължаването и навременното изпълнение на 

ключовите функции на ЦК. 

7б. В плановете за възстановяване се предвижда набор от крайни сценарии, 

включително неизпълнението на клирингови членове, освен двамата най 

големи, и на други ЦК, които съответстват на специфичните условия на 

ЦК, включително на неговия продуктов микс, стопански модел и рамка за 

управление на ликвидността и риска. Този набор от сценарии включва 

както събития, отнасящи се до системата като цяло, така и стресови 

събития, специфични за ЦК, като се взема под внимание потенциалното 

въздействие на разпространението на кризите на национално и 

трансгранично равнище, както и на едновременните кризи на няколко 

големи пазара. 
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7в. ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕССР, най-късно до ...  [12 месеца от датата 

на влизане в сила на настоящия регламент] издава насоки в съответствие с 

член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, в които допълнително 

конкретизира набора от сценарии, които да бъдат взети под внимание за 

целите на параграф 1. При издаването на тези насоки ЕОЦКП взема 

предвид, когато е целесъобразно, съответната международна дейност, 

извършена в областта на надзорните стрес тестове и възстановяването 

на ЦК. ЕОЦКП се стреми да се възползва, когато е постижимо, от 

полезното взаимодействие между надзорните стрес тестове и моделите 

на сценариите за възстановяване. 

7г. Когато ЦК е част от група и договорните споразумения за подкрепа от 

предприятието майка, включително финансирането на капиталовите 

изисквания на ЦК, определени в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 

№ 648/2012, чрез използване на инструментите на собственост, емитирани 

от предприятието майка, са част от план за възстановяване, планът за 

възстановяване предвижда сценарии, в които тези споразумения не могат 

да бъдат изпълнени. 

7д.  Планът за възстановяване включва следните елементи: 

а) обобщение на най-важните елементи на плана и на общия 

потенциал за възстановяване; 

б) обобщение на съществените промени в ЦК, настъпили след 

последния представен план за възстановяване; 

в) план за комуникация и оповестяване на информация, в който са 

посочени начините, по които ЦК възнамерява да се справи с всички 

евентуални отрицателни реакции на пазара, като същевременно 

действа при условия на възможно най-голяма прозрачност; 

г) пълна гама от мерки по отношение на капитала, разпределението на 

загубите и ликвидността, необходими за поддържане или 

възстановяване на икономическата жизнеспособността и 

финансовото състояние на ЦК, включително за възстановяване на 
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баланса в неговия портфейл и осигуряване на капитал, попълване на 

предварително набраните финансови ресурси, които са необходими 

на ЦК да продължи да функционира като действащо предприятие и 

да предоставя своите ключови услуги в съответствие с член 1, 

параграф 2 от Делегиран Регламент (ЕС) № 152/2013 и член 32, 

параграфи 2 и 3 от Делегиран Регламент (ЕС) № 153/2013; 

д) подходящи условия и процедури, за да се гарантира своевременното 

прилагане на действията за възстановяване, както и широк спектър 

от варианти за възстановяване, включително оценка на графика за 

изпълнение на всеки съществен аспект от плана; 

е) подробно описание на всяка съществена пречка пред ефективното и 

своевременно изпълнение на плана, включително анализ на 

въздействието върху клиринговите членове и клиентите, 

включително в случаите, когато е вероятно клиринговите членове да 

предприемат мерки в съответствие със своите планове за 

възстановяване, както е посочено в членове 5 и 7 от Директива 

2014/59/ЕС, а когато е уместно —, и върху останалата част от 

групата; 

ж) набелязване на ключовите функции; 

з) подробно описание на процесите за определяне на стойността на 

основни стопански дейности, операции и активи на ЦК и 

възможността за тяхната продажба; 

и) подробно описание на това как планирането на възстановяването е 

отразено в структурата за корпоративно управление на ЦК и как е 

включено в оперативните правила на ЦК, одобрени от клиринговите 

членове, както и политиките и процедурите, които уреждат 

одобрението на плана за възстановяване и идентифицирането на 

лицата в организацията, които носят отговорност за изготвяне и 

прилагане на плана; 
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й) договорености и мерки, с които клиринговите членове, които не са в 

неизпълнение, се насърчават да участват в търговото предлагане на 

позициите на членовете в неизпълнение; 

к) правила и мерки, които гарантират, че ЦК има подходящ достъп до 

източници на финансиране при извънредни ситуации, включително и 

потенциални източници на ликвидност; оценка на наличното 

обезпечение и оценка на възможността за прехвърляне на ресурси 

или ликвидност между стопанските дейности от групата, за да се 

гарантира, че ЦК може да продължи операциите си и да изпълнява 

задълженията си при настъпване на падежа им; 

л) правила и мерки:  

i) за намаляване на риска; 

ii) за преоформяне на договорите, правата, активите и пасивите 

включително; 

а) за частично или цялостно прекратяване на договорите; 

б) за намаляване на стойността на евентуалните печалби, 

дължими от ЦК на клирингови членове, които не са в 

неизпълнение, и техните клиенти; 

iii) за реорганизиране на стопански дейности; 

iv) необходими за поддържане на непрекъснат достъп до 

инфраструктурата на финансовите пазари; 

v) необходими за поддържане на непрекъснатото функциониране 

на оперативните процеси на ЦК, включително 

инфраструктурата и информационно-технически услуги; 

vi) описание на действия или стратегии на ръководството за 

възстановяване на финансовата стабилност и очакваните 

финансови последици от тези действия или стратегии; 
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vii) подготвителни мерки, които ЦК предприема или планира да 

предприеме с оглед на изпълнението на плана за възстановяване, 

включително мерките, необходими за своевременната 

рекапитализация на ЦК, възстановяване на баланса в неговия 

портфейл и попълване на предварително набраните финансови 

ресурси, както и осигуряване на възможността за тяхното 

трансгранично прилагане; това включва правила за 

клиринговите членове, които не са в неизпълнение, да направят 

минимална парична вноска в ЦК до размера на вноската им в 

гаранционния фонд на ЦК.  

viii) рамка от показатели, в която са набелязани ситуациите, в 

които могат да бъдат предприети съответните посочени в 

плана действия; 

ix) когато е целесъобразно, анализ на това как и кога ЦК може да 

поиска — при посочените в плана условия — да използва 

ликвидни улеснения на централна банка, като се определят 

активите, които централната банка би допуснала като 

обезпечение за тази цел; 

x) предвид разпоредбите на член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

№ 648/2012, различни извънредни сценарии за затруднения, 

свързани с конкретните условия на ЦК, включително събития, 

обхващащи цялата система, и сътресения, свързани с 

юридическо лице и група, към които ЦК принадлежи, и 

конкретни затруднения на отделни клирингови членове на ЦК 

или свързан ИФП, когато е целесъобразно; 

xi) като се вземат предвид разпоредбите на член 34 и член 49, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012, сценарии, причинени 

от затруднения или неизпълнение на един или повече от 

членовете на ЦК и от други причини, включително загуби от 

инвестиционни дейности на ЦК или от оперативни проблеми 

(включително сериозни външни заплахи за операциите на ЦК 
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вследствие на външни сривове, пробиви или инциденти в 

киберпространството); 

7е. При неизпълнение ЦК използва допълнителна сума от предназначените за 

целта собствени ресурси, равняваща се на сумата, която трябва да бъде 

използвана в съответствие с член 45, параграф 4 от Регламент (ЕС) 

№ 648/2012, преди използването на инструментите, посочени в буква л) на 

параграф 7б от настоящия член. Когато компетентният орган счита, че 

рисковете, водещи до загубата, са били под контрола на ЦК, той може да 

изиска от ЦК да използва по-висок размер на предназначените за целта 

собствени ресурси, които ще бъдат определени от компетентния орган. 

7ж. При събития, които не са свързани с неизпълнение, ЦК използва 

предназначени за целта собствени ресурси, равняващи се на сума, 

трикратно по-голяма от изискваната в член 45, параграф 4 от Регламент 

(ЕС) № 648/2012, преди използването на инструментите, посочени в буква 

л) на параграф 7д от настоящия член, и, за да поддържа строго стимулиран 

процес, ЦК не използва гаранционния фонд, нито каскадния принцип. 

Когато компетентният орган счита, че рисковете, водещи до загубата, са 

били извън контрола на ЦК, той може да разреши на ЦК да използва по-

нисък размер на предназначените за целта собствени ресурси, които ще 

бъдат определени от компетентния орган. 

7з. Със съгласието на компетентния орган ЦК използва инструментите, 

посочени в параграф 7д, буква л), подточка ii), само след като съгласно 

условията, посочени в параграф 7д, буква л), подточка vii), е представил 

искане за предоставяне на парични средства, като минималната сума е 

равностойна на гаранционния фонд на ЦК. 

7и. Компетентните органи могат да изискат от ЦК да включат 

допълнителна информация в своите планове за възстановяване. 

8. Като вземе предвид становището на комитета за управление на риска в 

съответствие с член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, ръководният 

съвет на ЦК оценява и одобрява плана за възстановяване, преди да го представи 

на компетентния орган и на ЕОЦКП. 
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9. Тъй като плановете за възстановяване се считат за част от оперативните им 

правила, ЦК и техните клирингови членове в случай на разпоредби, свързани 

с клиентите им, гарантират, че определените в тези планове мерки могат да 

бъдат изпълнени по всяко време.  

9a. ЦК оповестява публично елементите, изброени в букви а) — ж) от 

параграф 7д. Елементите, изброени в букви з) — л) от този параграф, 

следва да бъдат оповестявани публично, доколкото е налице обществен 

интерес по отношение на прозрачността на тези елементи. Клиринговите 

членове гарантират, че разпоредбите, засягащи техните клиенти, се 

съобщават на клиентите по адекватен начин. 

9б. Правилата на националното право в областта на несъстоятелността, 

свързани с недействителността и липсата на изпълнителна сила на 

правни актове, които ощетяват кредиторите, не се прилагат по 

отношение на предприетите от ЦК мерки в съответствие с неговия план 

за възстановяване, изготвен съгласно настоящия регламент. 

Член 10 

Оценяване на плановете за възстановяване 

1. ЦК ▌ представят плановете си за възстановяване на компетентния орган ▌. 

2. Компетентният орган предава всеки план на надзорната колегия и на органа 

за преструктуриране без необосновано забавяне.   

Компетентният орган разглежда плана за възстановяване в рамките на шест 

месеца от неговото представяне и съгласно процедурата за координиране с 

надзорната колегия по член 12 преценява до каква степен той отговоря на 

изискванията, посочени в член 9. 

3. При оценяване на плана за възстановяване компетентният орган се 

консултира с ЕОЦКП и взема предвид структурата на капитала на ЦК и 

неговия каскаден принцип при неизпълнение, нивото на сложност на 

организационната структура и рисковия профил на ЦК, включително по 

отношение на финансовите, оперативните и свързаните с 

киберсигурността рискове, устойчивостта на неговите дейности, както и 
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въздействието, което изпълнението на плана за възстановяване би имало върху 

клиринговите членове, техните клиенти, обслужваните от ЦК финансови 

пазари и финансовата система като цяло. Компетентният орган взема 

надлежно предвид дали планът за възстановяване ще гарантира 

подходящи стимули за собствениците на ЦК, клиринговите членове и 

техните клиенти, така че те да контролират размера на риска, който 

пораждат или понасят в рамките на системата. Компетентният орган 

насърчава мониторинга на дейностите по поемане на риск и по управление 

на риска от страна на ЦК и насърчава възможно най-пълното участие в 

процеса на управление на неизпълнението. 

3a. При оценяване на плана за възстановяване компетентният орган взема 

предвид споразуменията за подкрепа от предприятието майка като 

валидни части от плана за възстановяване само когато тези споразумения 

са обвързващи по силата на договора. 

4. Органът за преструктуриране разглежда плана за възстановяване, за да 

набележи евентуалните мерки, които могат да окажат неблагоприятно 

въздействие върху преструктурирането на ЦК. Ако бъдат определени такива 

мерки, органът за преструктуриране ги представя на вниманието на 

компетентния орган и отправя препоръки към компетентния орган във 

връзка с начините за справяне с отрицателното въздействие на тези 

мерки върху възможността за преструктуриране на ЦК. 

5. Когато реши да не предприеме действия по препоръките на органа за 

преструктуриране по параграф 4, компетентният орган надлежно обосновава 

това решение пред органа за преструктуриране. 

6. Когато компетентният орган е съгласен с препоръките на органа за 

преструктуриране или счита, че планът за възстановяване има съществени 

слабости или са налице съществени пречки за прилагането му, той уведомява 

ЦК или предприятието майка и дава възможност на ЦК да представи своето 

становище. 

7. Компетентният орган, като взима предвид становището на ЦК, може да изиска 

от ЦК или от предприятието майка да представи в рамките на два месеца – 

срок, който с разрешение на органа може да бъде удължен с още един месец – 
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преразгледан план, в който е посочено как са отстранени тези слабости или 

пречки. Преработеният план се оценява в съответствие с параграф 2, втора 

алинея. 

8. Когато счита, че слабостите и пречките не са били отстранени по подходящ 

начин в преразгледания план за възстановяване или когато ЦК или 

предприятието майка не е представило преразгледан план, компетентният 

орган може да изиска от ЦК или предприятието майка да внесе определени 

промени в плана. 

9. Когато не е възможно слабостите или пречките да бъдат отстранени по 

подходящ начин посредством определени промени в плана, компетентният 

орган изисква от ЦК или предприятието майка да определи в рамките на 

разумен срок всички промени, които трябва да бъдат внесени в неговата 

стопанска дейност с цел отстраняване на слабостите в плана за възстановяване 

или пречките за прилагането му. 

Когато ЦК или предприятие майка не успее да набележи такива промени в 

рамките на срока, определен от компетентния орган, или ако компетентният 

орган прецени, че предложените действия няма да отстранят по подходящ 

начин слабостите или пречките за прилагането на плана за възстановяване или 

няма да подобрят възможността за преструктуриране на ЦК, 

компетентният орган изисква от ЦК или предприятието майка, в рамките на 

разумен срок, определен от компетентния орган, да предприеме някоя от 

следните мерки, като отчита сериозността на слабостите и пречките, 

въздействието на мерките върху стопанската дейност на ЦК и способността 

на ЦК да продължава да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 

648/2012: 

а) да намали рисковия профил на ЦК;  

б) да подсили способността за рекапитализиране на ЦК, за да може 

своевременно да изпълнява своите пруденциални изисквания;  

в) да преразгледа стратегията и структурата на ЦК;  

г) да въведе промени в каскадния принцип при неизпълнение, мерките за 

възстановяване и други мерки за разпределение на загубите, с оглед 
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подобряване на възможността за преструктуриране и устойчивостта на 

ключовите функции;  

д) да въведе промени в управленската структура на ЦК.  

10. Посоченото в параграф 9, втора алинея искане се обосновава и съобщава в 

писмен вид на ЦК. 

10а. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в 

които се конкретизират минималните критерии, които компетентният 

орган трябва да разгледа за целите на оценката по параграф 2 от 

настоящия член и по член 11, параграф 1. 

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни 

технически стандарти в срок до... [12 месеца след влизане в сила на 

настоящия регламент]. 

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа 

алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 

14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Член 11 

Планове за възстановяване на ЦК, принадлежащи към група 

1. Когато предприятието майка на групата, към която принадлежи даден ЦК, е 

институция съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 23 от 

Директива 2014/59/ЕС или субект, посочен в член 1, параграф 1, буква в) или 

г) от същата директива, компетентният орган, както е посочено в член 2, 

параграф 1, точка 21 от същата директива, изисква от предприятието майка да 

представи план за възстановяване на групата в съответствие със същата 

директива. Компетентният орган представя плана за възстановяване на групата 

на компетентния орган на ЦК.  

Когато предприятието майка на групата, към която принадлежи ЦК, не е 

институция или субект, посочен в първата алинея, и когато е необходимо с 

оглед оценката на всички елементи в раздел А от приложението, 

компетентните органи могат, ▌в съответствие с процедурата, предвидена в 

член 10 от настоящия регламент, да изискат от ЦК да представи план за 

възстановяване на ЦК, като вземе под внимание всички съответни 
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елементи, свързани със структурата на групата. Такова искане се 

обосновава и съобщава в писмен вид на ЦК и неговото предприятие майка. 

2. Когато предприятието майка представя план за възстановяване в съответствие 

с параграф 1, алинея първа, разпоредбите относно възстановяването на ЦК 

представляват обособена част от този план за възстановяване и отговарят на 

изискванията на настоящия регламент, а от ЦК може да не се изисква да 

изготви индивидуален план за възстановяване. 

3. Компетентният орган на ЦК оценява в съответствие с член 10 разпоредбите 

относно възстановяването на ЦК, като по целесъобразност се консултира с 

компетентния орган на групата. 

Член 12 

Процедура за координиране на плановете за възстановяване 

1. Надзорната колегия постига съвместно решение по всеки от следните 

въпроси: 

а) прегледа и оценката на плана за възстановяване; 

б) приложението на мерките, посочени в член 9, параграфи 6, 7, 8 и 9; 

в) необходимостта от изготвяне на план за възстановяване от 

предприятието майка в съответствие с член 11, параграф 1. 

2. Колегията постига съвместно решение по въпросите, посочени в букви а) и б), 

в рамките на четири месеца от датата, на която компетентният орган е предал 

плана за възстановяване.  

Колегията постига съвместно решение по въпроса, посочен в буква в), в 

рамките на четири месеца от датата, на която компетентният орган реши да 

изиска от предприятието майка да подготви план за групата. 

В съответствие с член 31, буква в) от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП 

може — по искане на компетентен орган в рамките на колегията – да 

съдейства на надзорната колегия за постигането на съвместно решение. 

3. Ако след четири месеца от датата на предаване на плана за възстановяване 

надзорната колегия не е постигнала съвместно решение по въпросите, 
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посочени в параграф 1, букви а) и б), компетентният орган на ЦК взема 

самостоятелно решение.  

Компетентният орган за ЦК взема решението, посочено в първа алинея, като 

отчита становищата на другите членове на колегията, изразени в рамките на 

четиримесечния срок. Компетентният орган на ЦК съобщава в писмен вид това 

решение на ЦК, на неговото предприятие майка – когато е целесъобразно, и на 

другите членове на надзорната колегия. 

4. Когато преди изтичането на този четиримесечен срок каквато и да било група 

от членове на надзорната колегия, представляваща обикновено 

мнозинство от членовете на тази колегия, е отнесла до ЕОЦКП в 

съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 въпрос, свързан с 

оценката на плановете за възстановяване и прилагането на мерките по член 10, 

параграф 9, букви а), б) и г) от настоящия регламент, компетентният орган на 

ЦК изчаква решението, прието от ЕОЦКП в съответствие с член 19, параграф 3 

от Регламент (ЕС) № 1095/2010, и решава в съответствие с решението на 

ЕОЦКП.  

5. Четиримесечният срок се счита за помирителна фаза по смисъла на Регламент 

(ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП взема своето решение в рамките на един месец от 

датата на отнасяне на въпроса до него. Ако четиримесечният срок е изтекъл 

или е било постигнато съвместно решение, въпросът не се отнася до ЕОЦКП. 

Ако ЕОЦКП не вземе решение в рамките на един месец се прилага решението 

на компетентния орган на ЦК. 

РАЗДЕЛ 2 

ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО 

Член 13 

Планове за преструктуриране 

1. След като се консултира с компетентния орган и с ЕОЦКП и съгласно 

процедурата за координиране с колегията за преструктуриране, органът за 

преструктуриране изготвя план за преструктуриране на ЦК в съответствие с 

процедурата, определена в член 15.  
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2. Планът за преструктуриране предвижда действия по преструктуриране, които 

органът за преструктуриране може да предприеме, когато ЦК отговаря на 

условията за преструктуриране, посочени в член 22.  

3. В плана за преструктуриране се взема предвид най-малко следното:  

а) неспазване на задълженията на ЦК вследствие на:  

i. събития, свързани с неизпълнение; 

ii. събития, които не са свързани с неизпълнение; 

iii. по-мащабна финансова нестабилност или събития, засягащи цялата 

система; 

б) въздействието, което изпълнението на плана за преструктуриране би 

имало върху клиринговите членове и техните клиенти, включително 

когато е възможно по отношение на клиринговите членове да бъдат 

предприети мерки за възстановяване и действия по преструктуриране в 

съответствие с Директива 2014/59/ЕС, върху свързани ИФП, финансови 

пазари, обслужвани от ЦК, и финансовата система като цяло; 

в) начина и обстоятелствата, при които ЦК може да иска достъп до 

улеснения на централна банка, и установяването на активите, които биха 

били допустими за обезпечение. 

4. В плана за преструктуриране не се допуска нито едно от следните:  

а) публична финансова подкрепа; 

б) спешна помощ за осигуряване на ликвидност, предоставена от 

централна банка;  

в) помощ за осигуряване на ликвидност, предоставена от централна банка 

при нестандартизирани условия за обезпечение, матуритет и лихвен 

процент. 

4a. В плана за преструктуриране се правят предпазливи допускания по 

отношение на наличните като инструменти за преструктуриране 
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финансови ресурси, които може да се изискват за постигане на целите за 

преструктуриране, както и по отношение на ресурсите, които се очаква 

да са на разположение, в съответствие с правилата на ЦК и разпоредбите 

към момента на започване на преструктурирането. Тези предпазливи 

допускания се основават на констатациите от последните стрес 

тестове, извършени в съответствие с член 5, параграф 2а, и са все още в 

сила при сценарии за екстремни пазарни условия, утежнени от 

възстановяването или преструктурирането на един или няколко други 

ЦК, включително неизпълнението от страна на един или няколко 

допълнителни клирингови членове извън двамата клирингови членове, към 

които ЦК има най-големите експозиции.  

5. Органите за преструктуриране преразглеждат и по целесъобразност 

актуализират плановете за преструктуриране най-малко веднъж годишно и 

след всяка промяна в правната или организационната структура или стопанска 

дейност или финансово положение на ЦК, която може да окаже съществени 

последици върху ефективността на тези планове. 

ЦК и компетентните органи незабавно информират органите за 

преструктуриран за всяка такава промяна. 

5a. В плана за преструктуриране се съдържа ясно разграничение, по-

специално когато е практически възможно чрез отделни раздели, между 

сценариите въз основа на обстоятелствата, посочени съответно в 

подточки i), ii) и iii) на параграф 3, буква а). 

6. В плана за преструктуриране изрично се уточняват обстоятелствата и 

различните сценарии, при които се използват инструментите за 

преструктуриране и упражняват правомощията за преструктуриране. В 

плановете за преструктуриране се включват, доколкото е целесъобразно и 

възможно, количествено определени: 

а) обобщение на ключовите елементи от плана, като се прави 

разграничение между събития, свързани с неизпълнение, събития, 

несвързани с неизпълнение, и комбинация от двете;  
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б) обобщение на съществените промени, настъпили в ЦК след последното 

актуализиране на плана за преструктуриране;  

в) примери за това как ключовите функции на ЦК могат да бъдат правно и 

икономически обособени, доколкото е необходимо, от другите функции, 

така че да се осигури непрекъснатост при започване на преструктуриране 

във всяка възможна форма, включително неизпълнение на задълженията 

от страна на ЦК; 

г) прогнозен график за осъществяване на всеки съществен аспект от 

плана, включително за възстановяване на финансовите ресурси на 

ЦК; 

д) подробно описание на извършената по силата на член 16 оценка на 

възможността за преструктуриране;  

е) описание на мерките, изисквани съгласно член 17, за преодоляване или 

отстраняване на пречките пред възможността за преструктуриране, 

набелязани в резултат на извършената съгласно член 16 оценка;  

ж) описание на процесите за определяне на стойността и възможността за 

пазарна реализация на ключовите функции и активи на ЦК;  

з) подробно описание на механизмите, чрез които се гарантира, че 

изискваната съгласно член 14 информация е актуална и по всяко време е 

на разположение на органите за преструктуриране; 

и) обяснение на начина, по който действията за преструктуриране биха 

могли да бъдат финансирани, без да се допускат посочените в параграф 4 

елементи;  

й) подробно описание на различните стратегии за преструктуриране, които 

могат да се приложат съгласно различните възможни сценарии и 

съответните им срокове; 

к) описание на ключовите взаимозависимости между ЦК и другите 

участници на пазара, включително вътрешногрупови 
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взаимозависимости, разпоредби за оперативната съвместимост и 

връзки с други ИФП, заедно с начините за третиране на тези 

взаимозависимости; 

л) описание на различните варианти, с които се гарантира:  

i. достъп до платежни услуги и услуги по клиринг и до други 

инфраструктури;  

ii. своевременното уреждане на задълженията към клиринговите 

членове, техните клиенти и свързани ИФП;  

iii. достъп на клиринговите членове и техните клиенти до сметките за 

ценни книжа и паричните сметки, поддържани от ЦК, или до 

обезпечения под формата на ценни книжа или парични средства, 

предоставени на и държани от ЦК, дължими на тези участници, 

при условия на прозрачност и недискриминация; 

iv. продължаването на функционирането на връзките между ЦК и 

други ИФП;  

v. преносимостта на активите и позициите на клиентите и 

непреките клиенти на клиринговите членове, както е посочено в 

член 39 от Регламент (ЕС) № 648/2012;  

vi. запазването на лицензите, разрешенията, признаванията и 

правните квалификации на ЦК, когато е необходимо за 

непрекъснатото изпълнение на ключовите функции на ЦК, 

включително признаването му за целите на прилагане на 

съответните правила относно окончателността на сетълмента и 

участието или връзките с други ИФП; 

(лa) описание на подхода, който органът за преструктуриране 

планира да следва, за да определи обхвата и стойността на 

всички договори, които трябва да бъдат прекратени в 

съответствие с член 29; 
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м) анализ на въздействието на плана върху служителите на ЦК, 

включително оценка на всички свързани разходи, както и описание на 

предвидените процедури за консултация с персонала по време на 

процеса на преструктуриране, като се отчитат националните правила и 

системи за диалог със социалните партньори;  

н) план за връзки с медиите и обществеността с цел възможно най-голяма 

прозрачност;  

о) описание на най-важните операции и системи за поддържане на 

непрекъснатото функциониране на оперативните процеси на ЦК.  

оа) описание на механизмите за обмен на информация с колегията за 

преструктуриране преди и по време на преструктурирането, в 

съответствие с писмените договорености и процедури за 

функционирането на колегиите за преструктуриране, посочени в 

член 4, параграф 1. 

Информацията, посочена в параграф 6, буква а), се предоставя на съответния 

ЦК. ЦК може да изрази в писмен вид своето становище относно плана за 

преструктуриране пред органа за преструктуриране. Това становище се 

включва в плана. 

7. Органите за преструктуриране могат да изискат от ЦК да им предоставят 

посочените в член 29 от Регламент (ЕС) № 648/2012 подробни данни за 

договорите, по които те са страна. Органите за преструктуриране могат да 

определят срок за предоставянето на тези данни, като този срок може да е 

различен за различните видове договори.  

7a. Органът за преструктуриране на ЦК си сътрудничи тясно с органите за 

преструктуриране на клиринговия член на ЦК, за да се гарантира, че няма 

пречки пред преструктурирането.  

8. След като се консултира с ЕССР и като вземе предвид съответните разпоредби 

на Делегиран регламент (ЕС) —/-2016 на Комисията за допълване на 

Директива 2014/59/ЕС по отношение регулаторните технически стандарти, 
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приети въз основа на член 10, параграф 9 от Директива 2014/59/ЕС, и като 

зачита принципа на пропорционалност, ЕОЦКП може да разработва 

проекти на регулаторни технически стандарти, определящи допълнително 

съдържанието на плана за преструктуриране в съответствие с параграф 6.  

При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти 

ЕОЦКП взема надлежно под внимание различията между националните 

правни рамки, по-специално що се отнася до законодателството в 

областта на несъстоятелността, в рамките на целия Съюз, както и 

различията в мащаба и естеството на ЦК, установени в Съюза. 

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически 

стандарти в срок до [СП: моля, въведете дата: дванадесет месеца след 

датата на влизане в сила на настоящия регламент]. 

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа 

алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, 

предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Член 14 

Задължение на ЦК за сътрудничество и предоставяне на информация  

ЦК сътрудничат доколкото е необходимо на органите за преструктуриране в процеса 

на изготвяне на плановете за преструктуриране и им предоставят, пряко или чрез 

компетентния орган, цялата информация, необходима за изготвянето и прилагането на 

тези планове, включително посочените в раздел Б от приложението информация и 

анализи. 

Компетентните органи предоставят на органите за преструктуриране посочените в 

първата алинея данни, с които те вече разполагат.  

ЦК своевременно обменя информация с компетентните органи и ЕОЦКП, за да 

улесни оценката на рисковите профили на ЦК и взаимосвързаността с други 

инфраструктури на финансовите пазари, други финансови институции и 

финансовата система като цяло, както е посочено в членове 9 и 10 от настоящия 

регламент. 
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Член 15 

Процедура за координиране на плановете за преструктуриране 

1. Колегията за преструктуриране постига съвместно решение по отношение на 

плана за преструктуриране и всички промени в него в рамките на четири 

месеца от датата, на която органът за преструктуриране е предал този план 

съгласно посоченото в параграф 2. 

2. Органът за преструктуриране предава на колегията за преструктуриране 

проект на плана за преструктуриране, предоставената в съответствие с член 14 

информация и всяка допълнителна информация, необходима на колегията за 

преструктуриране. 

Органът за преструктуриране гарантира, че ЕОЦКП получава цялата 

информация, която му е необходима за изпълнение на поверената му в 

съответствие с настоящия член роля.  

3. Органът за преструктуриране може да реши да включи органи на трета 

държава в изготвянето и преразглеждането на плана за преструктуриране, при 

условие че те отговарят на изискванията за поверителност, определени в член 

71, и са от юрисдикции, в които са установени следните субекти:  

i. предприятието майка на ЦК, когато е приложимо;  

ii. клирингови членове, по отношение на които ЦК има 

значителна експозиция; 

iii. дъщерни предприятия на ЦК, когато е приложимо;  

iv. други доставчици на ключови услуги за ЦК; 

iva. ЦК със споразумения за оперативна съвместимост с ЦК. 

4. В съответствие с член 31, буква в) от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП 

може — по искане на орган за преструктуриране — да съдейства на колегията 

за преструктуриране за постигането на съвместно решение. 

5. Ако след четири месеца от датата на предаване на плана за възстановяване 

колегията за преструктуриране не е постигнала съвместно решение, органът 

за преструктуриране взема самостоятелно решение относно плана за 

преструктуриране. Органът за преструктуриране взема решението си, като 



 

 557 

отчита становищата на другите членове на колегията за преструктуриране, 

изразени в рамките на четиримесечния срок. Органът за преструктуриране 

съобщава в писмен вид това решение на ЦК, на неговото предприятие майка, 

когато е целесъобразно, и на другите членове на колегията за 

преструктуриране. 

6. Ако преди изтичането на този четиримесечен срок каквато и да било група 

от членове на надзорната колегия, представляваща обикновено 

мнозинство от членовете на тази колегия, е отнесла до ЕОЦКП в 

съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 въпрос, свързан с плана 

за преструктуриране, органът за преструктуриране на ЦК изчаква решението, 

което ЕОЦКП може да вземе в съответствие с член 19, параграф 3 от същия 

регламент, след което взема решение в съответствие с решението на ЕОЦКП. 

Четиримесечният срок се счита за помирителна фаза по смисъла на Регламент 

(ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП взема своето решение в рамките на един месец от 

датата на отнасяне на въпроса до него. Ако четиримесечният срок е изтекъл 

или е било постигнато съвместно решение, въпросът не се отнася до ЕОЦКП. 

Ако ЕОЦКП не вземе решение в рамките на един месец се прилага решението 

на органа за преструктуриране.  

7. Когато е взето съвместно решение съгласно параграф 1 и орган за 

преструктуриране счита съгласно параграф 6, че въпросът, по който има 

разногласия, засяга фискалните отговорности на неговата държава членка, 

органът за преструктуриране на ЦК започва повторна оценка на плана за 

преструктуриране. 

ГЛАВА II 

 Възможност за преструктуриране 

Член 16 

Оценка на възможността за преструктуриране  

1. Органът за преструктуриране оценява в сътрудничество с колегията за 

преструктуриране съгласно член 17 до каква степен ЦК може да бъде 

преструктуриран, без да се допуска нито едно от следните:  

а) ▌ публична финансова подкрепа; 
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б) спешна помощ за осигуряване на ликвидност, предоставена от централна 

банка; 

в) помощ за осигуряване на ликвидност, предоставена от централна банка 

при нестандартизирани условия за обезпечение, матуритет и лихвен 

процент. 

2. Счита се, че ЦК може да бъде преструктуриран, когато органът за 

преструктуриране смята, че е осъществимо и вероятно ЦК да бъде ликвидиран 

чрез обичайно производство по несъстоятелност или да бъде преструктуриран, 

като се използват инструментите и правомощията за преструктуриране, като 

същевременно се осигури непрекъснатост на ключовите функции на ЦК и се 

избягват каквото и да е използване на обществени средства и във възможно 

най-голяма степен значителните неблагоприятни последици за финансовата 

система. 

Към посочените в първата алинея неблагоприятни последици спадат по-

мащабна финансова нестабилност или събития, засягащи цялата система, в 

която и да е държава членка.  

Органът за преструктуриране своевременно уведомява ЕОЦКП, когато считат, 

че ЦК не може да бъде преструктуриран. 

3. По искане на органа за преструктуриране ЦК трябва да докаже, че: 

а) няма пречки за намаляването на стойността на инструментите на 

собственост в резултат на упражняването на правомощията за 

преструктуриране, независимо от това дали действащите договорни 

механизми или други мерки в плана за възстановяване на ЦК са напълно 

изчерпани;   

б) договорите на ЦК с клирингови членове или трети страни не позволяват 

на тези клирингови членове или трети страни успешно да оспорват 

упражняването на правомощията за преструктуриране от орган за 

преструктуриране или по друг начин да избегнат прилагането спрямо тях 

на тези правомощия. 
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4. За целите на посочената в параграф 1 оценка на възможността за 

преструктуриране органът за преструктуриране разглежда по целесъобразност 

въпросите, посочени в раздел В от приложението. 

4a. ЕОЦКП приема насоки за насърчаване на сближаването на надзорните 

практики и практиките за преструктуриране по отношение на 

прилагането на раздел В от приложението до...  [18 месеца след влизане в 

сила на настоящия регламент]. 

5. Органът за преструктуриране, в сътрудничество с колегията за 

преструктуриране, извършва оценката на възможността за преструктуриране 

едновременно с изготвянето и актуализирането на плана за преструктуриране в 

съответствие с член 13. 

Член 17 

Преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за 

преструктуриране 

1. Когато след извършване на оценката по член 16 и след консултация с 

колегията за преструктуриране органът за преструктуриране достигне до 

заключението, че има съществени пречки пред възможността за 

преструктуриране на ЦК, органът за преструктуриране, в сътрудничество с 

компетентния орган, изготвя и представя доклад пред ЦК и членовете на 

колегията за преструктуриране.  

В доклада, посочен в първата алинея, се анализират ▌ пречките пред 

ефективното използване на инструменти за преструктуриране и упражняване 

на правомощия за преструктуриране по отношение на ЦК, разглежда се 

тяхното въздействие върху стопанския модел на ЦК и се препоръчват 

целенасочени мерки за тяхното отстраняване, ▌когато е възможно. 

2. След предаването на доклада, посочен в параграф 1, се прекратява изискването 

към колегията за преструктуриране да постигне посоченото в член 15 

съвместно решение относно плановете за преструктуриране, докато органът за 

преструктуриране не одобри мерките за отстраняване на съществените пречки 

пред възможността за преструктуриране в съответствие с параграф 3 от 

настоящия член или не бъдат одобрени алтернативни мерки в съответствие с 

параграф 4 от настоящия член. 
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3. В рамките на четири месеца от датата на предаване на доклада по параграф 1 

ЦК предлага на органа за преструктуриране възможни мерки за преодоляване 

или отстраняване на посочените в доклада съществени пречки. Органът за 

преструктуриране уведомява колегията за преструктуриране за всяка 

предложена от ЦК мярка. Органът за преструктуриране и колегията за 

преструктуриране преценяват в съответствие с член 18, параграф 1, буква б) 

дали тези мерки са подходящи за ефективно преодоляване или отстраняване на 

тези пречки. 

4. Когато органът за преструктуриране, като вземе предвид становището на 

колегията за преструктуриране, достигне до заключението, че мерките, 

предложени от ЦК в съответствие с параграф 3, не намаляват или не 

отстраняват ефективно пречките, посочени в доклада, органът за 

преструктуриране набелязва алтернативни мерки, които съобщава на 

колегията за преструктуриране във връзка със съвместното решение съгласно 

член 18. 

При набелязването на посочените в първата алинея алтернативни мерки се 

взема предвид следното: 

а) заплахата за финансовата стабилност, породена от тези пречки пред 

възможността за преструктуриране на ЦК;  

б) въздействието на алтернативните мерки върху конкретния ЦК, 

неговите клирингови членове и техните клиенти, свързаните ИФП и 

вътрешния пазар; 

бa) последиците за предоставянето на интегрирани клирингови услуги 

за различни продукти и обезпечаването на портфейла за всички 

класове активи. 

За целите на втора алинея, буква б) органът за преструктуриране се консултира 

с компетентния орган, надзорната колегия и колегията за преструктуриране, 

и ако е целесъобразно, с ЕССР. 

5. В съответствие с член 18 органът за преструктуриране уведомява в писмен вид 

ЦК — пряко или непряко чрез компетентния орган, за алтернативните мерки, 

които трябва да се вземат за постигането на целта за премахване на пречките 
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пред възможността за преструктуриране. Органът за преструктуриране 

обосновава причината, поради която предложените от ЦК мерки не биха довели 

до отстраняване на пречките пред възможността за преструктуриране, и защо 

предложените алтернативни мерки биха довели до отстраняването им. 

6. В рамките на един месец ЦК предлага план за начина, по който възнамерява 

да прилага алтернативните мерки в рамките на период от време, определен 

от органа за преструктуриране. 

7. Единствено за целите на параграф 4 органът за преструктуриране, при 

координиране с компетентния орган, може: 

а) да изиска от ЦК да преразгледа или изготви споразумения за 

предоставяне на услуги, в рамките на групата или с трети лица, които 

да осигурят предоставянето на ключовите функции;  

б) да изиска от ЦК да ограничи максималните си индивидуални и 

съвкупни непокрити експозиции; 

в) да изиска от ЦК да направи промени в начина, по който събира и 

държи допълнителните обезпечения в съответствие с член 41 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012;  

г) да изиска от ЦК да направи промени в състава и броя на неговите 

гаранционни фондове, посочени в член 42 от Регламент (ЕС) № 

648/2012;  

д) да налага на ЦК конкретни или редовни допълнителни изисквания за 

предоставяне на информация; 

е) да изиска от ЦК самият той да продаде определени активи; 

ж) да изиска от ЦК да ограничи или прекрати определени съществуващи 

или планирани дейности;  

з) да изиска от ЦК да внесе изменения в своя план за възстановяване, 

оперативните правила и други договорни споразумения; 

и) да ограничи или предотврати развиването на нови или съществуващи 

стопански дейности или предоставянето на нови или съществуващи 

услуги; 
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й) да изиска промени в правните или оперативните структури на ЦК или 

на всеки субект от групата, който се намира пряко или непряко под 

негов контрол, така че да се осигури правното и оперативно 

обособяване на ключовите функции от другите функции чрез 

прилагането на инструменти за преструктуриране; 

к) да изиска от ЦК да създаде финансов холдинг майка в държава членки 

или финансов холдинг майка от Съюза; 

л) да изиска от ЦК ▌ да емитира пасиви, които могат да бъдат обезценени 

или преобразувани, или да задели други ресурси за повишаване на 

капацитета за покриване на загуби, рекапитализация и възстановяване 

на предварително набрани ресурси; 

м) да изиска от ЦК ▌ да предприеме други стъпки за осигуряване на 

капитал, други пасиви и договори с оглед покриване на загуби, 

рекапитализация на ЦК и възстановяване на предварително набрани 

ресурси. Предвидените действия може да включват по-специално 

опит да се предоговорят всички емитирани от ЦК пасиви или да се 

преразгледат договорните условия, за да се гарантира, че всяко 

решение на органа за преструктуриране за обезценяване, преобразуване 

или преструктуриране на тези пасиви, инструменти или договори ще 

бъде изпълнено съгласно правото на юрисдикцията, което урежда този 

пасив или инструмент; 

н) ▌ 

на) да ограничи или преустанови връзките чрез оперативна 

съвместимост на ЦК, когато това ограничение или 

преустановяване е необходимо с цел предотвратяване на 

неблагоприятното въздействие, което прилагането на 

инструментите за възстановяване и упражняването на 

правомощията за преструктуриране могат да имат върху 

оперативно съвместимите ЦК. 
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Член 18 

Процедура за координиране при преодоляване или отстраняване на пречките пред 

възможността за преструктуриране 

1. Колегията за преструктуриране постига съвместно решение по отношение на: 

а) набелязването на съществените пречки пред възможността за 

преструктуриране съгласно член 16, параграф 1; 

б) оценката на мерките, предложени от ЦК съгласно член 17, параграф 3, 

ако е необходимо; 

в) алтернативните мерки, изисквани съгласно член 17, параграф 4. 

2. Съвместното решение относно набелязването на съществените пречки пред 

възможността за преструктуриране, посочено в параграф 1, буква а), се приема 

в рамките на четири месеца от предаването на доклада по член 17, параграф 1 

на членовете на колегията за преструктуриране.  

Съвместното решение, посочено в параграф 1, букви б) и в), се приема в 

рамките на четири месеца от предаването на ЦК на предложените мерки за 

отстраняване на пречките пред възможността за преструктуриране. 

Органът за преструктуриране обосновава посочените в параграф 1 съвместни 

решения и ги съобщава в писмен вид на ЦК и, когато е приложимо, на 

неговото предприятие майка. 

В съответствие с член 31, буква в) от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП 

може — по искане на орган за преструктуриране — да съдейства на колегията 

за преструктуриране за постигането на съвместно решение. 

3. Ако след четири месеца от датата на предаване на доклада, предвиден в член 

17, параграф 1, колегията за преструктуриране не е приела съвместно 

решение, органът за преструктуриране взема самостоятелно решение относно 

подходящите мерки, които трябва да бъдат предприети по член 17, параграф 5. 

Органът за преструктуриране взема решението си, като отчита становищата на 

другите членове на колегията за преструктуриране, изразени в рамките на 

четиримесечния срок. 
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Органът за преструктуриране съобщава в писмен вид това решение на ЦК, на 

неговото предприятие майка, когато има такова, и на другите членове на 

колегията за преструктуриране. 

4. Когато преди изтичането на този четиримесечен срок която и да е група от 

членове на надзорната колегия, която представлява обикновено 

мнозинство от членовете на тази колегия, е отнесла до ЕОЦКП в 

съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 въпрос, свързан с член 

17, параграф 7, букви й), к) или н), органът за преструктуриране на ЦК отлага 

вземането на решение и изчаква решението, което ЕОЦКП може да вземе в 

съответствие с член 19, параграф 3 от същия регламент. В този случай органът 

за преструктуриране взема решението си в съответствие с решението на 

ЕОЦКП. 

Четиримесечният срок се счита за помирителна фаза по смисъла на Регламент 

(ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП взема своето решение в рамките на един месец от 

датата на отнасяне на въпроса до него. Ако четиримесечният срок е изтекъл 

или е било постигнато съвместно решение, въпросът не се отнася до ЕОЦКП. 

Ако ЕОЦКП не вземе решение в рамките на един месец се прилага решението 

на органа за преструктуриране.  

ДЯЛ IV  

РАННА НАМЕСА  

Член 19 

Мерки за ранна намеса 

1. Когато ЦК нарушава или има вероятност да наруши пруденциалните 

изисквания на Регламент (ЕС) № 648/2012 или представлява риск за 

финансовата стабилност на световната финансова система, на 

финансовата система на Съюза или на части от тях, или когато 

компетентният орган е установил, че има други признаци за опасности, 

които могат да засегнат операциите на ЦК, и по-специално способността 

му да предоставя клирингови услуги, компетентните органи могат:  
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а) да изиска от ЦК да актуализира плана за възстановяване в съответствие с 

член 9, когато обстоятелствата, довели до ранна намеса, се различават от 

допусканията, предвидени в първоначалния план за възстановяване; 

б) да изискат от ЦК да приложи в определен срок един или повече от 

механизмите или мерките, заложени в плана за възстановяване. Когато 

планът се актуализира съгласно буква а), тези механизми или мерки 

включват всички актуализирани механизми или мерки; 

в) да изискат от ЦК да установи причините за нарушението или за 

вероятното нарушение, както е посочено в параграф 1, и да изготви 

програма за действие, включително подходящи мерки и срокове; 

г) да изискат от ЦК да свика събрание на акционерите си или, ако ЦК не 

изпълни това изискване, сами да свикат такова събрание. И в двата 

случая компетентният орган определя дневния ред, включително 

решенията, които да бъдат разгледани и приети от акционерите; 

д) да изискат освобождаването или смяната на един или повече от 

членовете на ръководния съвет или на висшия ръководен състав, ако 

преценят, че тези лица не могат да изпълняват задълженията си съгласно 

член 27 от Регламент (ЕС) № 648/2012;  

е) да изискат промени в стопанската стратегия на ЦК; 

ж) да изискат промени в правните или оперативните структури на ЦК;  

з) да предоставят на органа за преструктуриране цялата информация, 

необходима за актуализиране на плана за преструктуриране с оглед 

подготовка за евентуалното преструктуриране на ЦК и оценка на 

активите и пасивите в съответствие с член 24, включително всякаква 

информация, изисквана при проверки на място; 

и) да изискват, при необходимост и в съответствие с параграф 4, 

прилагането на мерките за възстановяване на ЦК;  

й) да изиска от ЦК да се въздържа от прилагането на определени мерки за 

възстановяване, когато компетентният орган е определил, че 

изпълнението на тези мерки може да има неблагоприятни последици за 
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финансовата стабилност или неоправдано да нанесе вреди на интересите 

на клиентите; 

к) да изискат от ЦК да възстановят своевременно своите финансови 

ресурси. 

ка) по изключение и на еднократен принцип – да позволят на клиентите 

на клиринговите членове да участват директно в търговото 

предлагане, като едновременно с това освобождават тези клиенти 

от пруденциалните изисквания съгласно глава 3, раздел IV от 

Регламент (ЕС) № 648/2012, различни от изискванията за марж в 

член 41 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Клиринговите членове на 

клиентите уведомяват подробно клиентите за търговото 

предлагане и улесняват тръжния процес за клиентите. Текущите 

плащания за допълване на допълнителните обезпечения, които се 

изискват от клиента, се поемат чрез клирингов член, който не е в 

неизпълнение; 

кб) да ограничава или забранява всяко възнаграждение от собствения 

капитал и инструменти, които се третират като капиталови 

инструменти, във възможно най-пълна степен, без да се започва 

директно неизпълнение, включително изплащане на дивиденти и 

обратни изкупувания от ЦК, както и да ограничават, забраняват 

или замразяват всички плащания на променливи възнаграждения 

съгласно Директива 2013/36/ЕС и насоките на ЕБО EBA/GL/2015/22, 

на пенсионните обезщетения по преценка на работодателя или на 

обезщетенията при напускане на ръководни кадри. 

2. Компетентният орган определя за всяка от тези мерки подходящ срок и 

оценява тяхната ефективност, след като мерките бъдат взети. 

2a. Правилата на националното право в областта на несъстоятелността, 

свързани с недействителността и липсата на изпълнителна сила на 

правни актове, които ощетяват кредиторите, не се прилагат по 

отношение на мерките за ранна намеса, предприети от компетентния 

орган в съответствие с настоящия регламент. 
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3. Компетентният орган може да приложи мерките съгласно параграф 1, букви 

а)—к), след като бъде отчетено въздействието на тези мерки в други държави 

членки, в които ЦК осъществява дейност или предоставя услуги, особено 

когато операциите на ЦК са от решаващо или изключително значение за 

местните финансови пазари, включително местата, където са установени 

клиринговите членове, местата на търговия и свързаните ИФП. 

4. Компетентният орган може да прилага мярката по параграф 1, буква й), когато 

тази мярка е от обществен интерес и е необходима за постигане на някоя от 

следните цели: 

а) поддържане на финансовата стабилност на Съюза; 

б) поддържане на непрекъснатостта на ключовите функции на ЦК в 

условия на прозрачност и недискриминация; 

в) поддържане и укрепване на финансовата устойчивост на ЦК.  

Компетентният орган не прилага мярката по параграф 1, буква й) по 

отношение на мерки, включващи прехвърляне на собственост, права или 

задължения на друг ЦК. 

5. Когато е започнал да прилага каскадния си принцип при неизпълнение в 

съответствие с член 45 от Регламент (ЕС) № 648/2012, ЦК уведомява без 

необосновано забавяне компетентния орган и органа за преструктуриране и 

обяснява дали това се дължи на слабости или проблеми на ЦК. 

6. В случай че условията по параграф 1 са изпълнени, компетентният орган 

уведомява ЕОЦКП и органа за преструктуриране и се консултира с 

надзорната колегия. 

След тези уведомления и консултацията с надзорната колегия компетентният 

орган решава дали да приложи някоя от предвидените в параграф 1 мерки. 

Компетентният орган уведомява надзорната колегия, органа за 

преструктуриране и ЕОЦКП за своето решение относно мерките, които ще 

бъдат предприети. 

7. След уведомлението по параграф 6, първа алинея, органът за 

преструктуриране може да изиска от ЦК да се свърже с потенциалните 

купувачи с оглед подготовка на неговото преструктуриране при спазване на 



 

 568 

условията, предвидени в член 41, и разпоредбите за поверителност, 

предвидени в член 71, както и на рамката относно жизнеспособността на 

пазара, предвидена в член 11 от Регламент (ЕС) № 596/2014 и в 

съответните делегирани актове и актове за изпълнение. 

Член 20 

Освобождаване на висшия ръководен състав и ръководния съвет 

При значително влошаване на финансовото положение на ЦК или при нарушения от 

страна на ЦК на законовите изисквания, включително на неговите оперативни правила, 

и когато другите мерки, предприети съгласно член 19, не са достатъчни за подобряване 

на положението, компетентните органи могат да изискат освобождаването на отделни 

или на всички членове на висшия ръководен състав или на ръководния съвет на ЦК.  

Назначаването на новия висш ръководен състав или ръководен съвет се извършва в 

съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и с одобрението или съгласието 

на компетентния орган. 

ДЯЛ IVA 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ 

Член 20a 

Емитиране на инструменти на собственост в бъдещи печалби за клиринговите 

членове и клиентите, които са претърпели загуби 

1. Когато ЦК в процес на възстановяване, причинено от събитие, което не е 

свързано с неизпълнение на задълженията, е приложил договорености и 

мерки за намаляване на стойността на евентуалните печалби, дължими 

от ЦК на клирингови членове, които не са в неизпълнение, и на техните 

клиенти, посочени в неговия план за възстановяване съгласно член 9, 

параграф 7б, буква л), подточка ii), които излизат извън рамките на 

каскадния принцип при неизпълнение, предвиден в член 45 от Регламент 

(ЕС) № 648/2012, по отношение на клирингови членове, които не са в 

неизпълнение, и техните клиенти и вследствие на това не е започнал 

преструктуриране, компетентният орган на ЦК може, след като 
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балансът на даден портфейл е възстановен, да изиска от ЦК да 

компенсира участниците за техните загуби или чрез парични плащания, 

или когато е целесъобразно – да изиска от ЦК да емитира инструменти 

на собственост в бъдещи печалби на ЦК.  

Стойността на инструментите на собственост в бъдещи печалби на ЦК, 

емитирани за всеки засегнат клирингов член, който не е в неизпълнение, 

която трябва да се прехвърли на клиентите в подходяща форма, е 

съразмерна с тяхната загуба и се основава на извършената в 

съответствие с член 24, параграф 3 оценка. Тези инструменти на 

собственост дават право на владелеца да получава ежегодни плащания от 

ЦК до пълното възстановяване на загубата в продължение на подобаващ 

максимален брой години от датата на издаване. Подобаващ максимален 

дял от годишната печалба на ЦК се използва за плащанията, свързани с 

тези инструменти на собственост. 

2. Настоящият член не намалява отговорността на клиринговите членове 

да поемат загуби, които излизат извън рамките на каскадния принцип при 

неизпълнение. 

3. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел 

уточняване на реда, по който трябва да се изплаща обезщетението, 

подходящият максимален брой години и съответната максимална част 

от годишната печалба на ЦК, посочена в параграф 1, втора алинея.   

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти 

за изпълнение не по-късно от [XXX след влизането в сила на настоящия 

регламент]. 

На Комисията се предоставя правомощието да допълва настоящия 

регламент чрез приемане на посочените в настоящия параграф 

регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, 

предвидена в членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
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ДЯЛ V 

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ 

ГЛАВА I 

Цели, условия и общи принципи 

Член 21 

Цели на преструктурирането 

1. При използване на инструментите за преструктуриране и упражняване на 

правомощията за преструктуриране органът за преструктуриране взема 

предвид всички долупосочени цели на преструктурирането и постига баланс 

между тях в зависимост от естеството и обстоятелствата във всеки конкретен 

случай:  

а) осигуряване на непрекъснатостта на ключовите функции на ЦК, по-

специално: 

(i) своевременно уреждане на задълженията на ЦК към неговите 

клирингови членове и техните клиенти; 

(ii) непрекъснат достъп на клиринговите членове до сметките за ценни 

книжа и паричните сметки, поддържани от ЦК, или до обезпечения 

под формата на ценни книжа или парични средства, държани от ЦК 

от името на тези клирингови членове;  

б) осигуряване на непрекъснатостта на връзките с други ИФП, чието 

нарушаване би имало съществено отрицателното въздействие върху 

финансовата стабилност или навременното приключване на функциите 

по плащане, клиринг, сетълмент и съхраняване на документация; 

в) избягване на значителни неблагоприятни последици за финансовата 

стабилност, по-специално чрез предотвратяване на разпространението на 

финансовите затруднения върху клиринговите членове на ЦК, техните 

клиенти или върху финансовата система като цяло, включително 
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върху други ИФП, и чрез поддържане на доверието на пазара и на 

общественото доверие; 

г) защита на публичните средства, като се свеждат до минимум 

зависимостта от публична финансова подкрепа и потенциалните загуби 

за данъкоплатците; 

д) свеждане до минимум на разходите за преструктуриране, поети от всички 

засегнати заинтересовани лица, и предотвратяване на загубата на 

стойност на ЦК, освен ако тази загуба на стойност е необходима за 

постигането на целите на преструктурирането. 

2. Ръководният съвет и висшият ръководен състав на ЦК в режим на 

преструктуриране оказват необходимото пълно съдействие на органа за 

преструктуриране с оглед постигане на целите на преструктурирането. 

Член 22 

Условия за преструктуриране 

1. Органът за преструктуриране предприема действие по преструктуриране по 

отношение на ЦК, при условие че са изпълнени всички посочени по-долу 

условия:  

а) ЦК не изпълнява или има вероятност да не изпълни задълженията си, 

както е установено от някой от следните органи: 

i) компетентния орган, след като се е консултирал с органа за 

преструктуриране;  

ii) органа за преструктуриране, след като се е консултирал с 

компетентния орган, когато органът за преструктуриране 

разполага с необходимите инструменти, за да достигне до това 

заключение;  

б) предвид всички съответни обстоятелства няма реална вероятност 

неизпълнението на задълженията от страна на ЦК да бъде предотвратено 

в разумен срок чрез алтернативни мерки от страна на частния сектор или 
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действия на надзорни органи, включително предприети мерки за ранна 

намеса; както и 

в) за постигане на целите на преструктурирането е необходимо в името на 

обществения интерес действие по преструктуриране, когато се 

изпълняват договорните мерки на ЦК за разпределение на загубите 

или когато тези мерки не са всеобхватни и когато ликвидацията на ЦК 

чрез обичайно производство по несъстоятелност не би постигнала тези 

цели в същата степен. 

За целите на буква а), подточка ii), компетентният орган предоставя незабавно 

и по своя инициатива на органа за преструктуриране информация, която 

може да покаже, че ЦК не изпълнява или има вероятност да не изпълни 

задълженията си. Компетентният орган също така предоставя на органа 

за преструктуриране, при поискване, всяка друга необходима информация, 

която той е изискал с оглед извършване на оценката си.  

2. За целите на параграф 1, буква а) се приема, че даден ЦК не изпълнява или има 

вероятност да не изпълни задълженията си, когато са налице едно или повече 

от следните обстоятелства: 

а) ЦК нарушава или е вероятно да наруши своите изисквания за 

лицензиране по начин, който дава основание за отнемане на неговия 

лиценз съгласно член 20 от Регламент (ЕС) № 648/2012;    

б) ЦК не е в състояние или има вероятност да не бъде в състояние да 

поддържа ключова функция; 

в) ЦК не е в състояние или има вероятност да не бъде в състояние да 

възстанови своята икономическа жизнеспособност чрез прилагане на 

мерките за възстановяване;  

г) ЦК не е в състояние или има вероятност да не бъде в състояние да плати 

дълговете си или други задължения на техния падеж; 

д) ЦК се нуждае от ▌ публична финансова подкрепа. 
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За целите на буква д) дадена мярка не се счита за публична финансова 

подкрепа, когато е изпълнено всяко едно от следните условия: 

i) тя е под формата на държавна гаранция за покриване на ликвидни 

улеснения, предоставени от централни банки съгласно техните 

условия, или под формата на държавна гаранция за 

новоемитирани пасиви;  

ia) никое от обстоятелствата, посочени в букви а), б), в) или д) 

от настоящия параграф, не е налице към момента на 

предоставяне на публичната финансова подкрепа; 

iб) държавните гаранции, посочени в подточка i), са необходими 

за преодоляването на сериозни смущения в икономиката на 

държава членка и запазване на финансовата стабилност; 

ii) посочените в подточка i) държавни гаранции са ограничени до 

платежоспособни ЦК и подлежат на окончателно одобрение 

съгласно рамката на Съюза за държавната помощ, като имат 

предпазен и временен характер, пропорционални са на целите за 

справяне с последиците от сериозните смущения, посочени в 

подточка iб), и не се използват за компенсиране на загуби, които 

ЦК е понесъл или има вероятност да понесе в бъдеще; 

 ▌ 

3. Органът за преструктуриране може да предприеме действие по 

преструктуриране и когато прецени, че ЦК прилага или възнамерява да 

приложи мерки за възстановяване, които биха могли да предотвратят неспазване 

на задълженията на ЦК, но ще причинят значителни неблагоприятни последици 

за финансовата система. 

3a. Решението, взето от орган за преструктуриране, с което се счита, че даден 

ЦК не изпълнява или има вероятност да не изпълни своите задължения, 

може да бъде оспорвано на основание, че това решение е произволно и 
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необосновано към момента на неговото вземане, въз основа на 

информацията, която е налична в съответния момент. 

4. ЕОЦКП приема насоки с цел насърчаване на сближаването на надзорните 

практики и практиките на преструктуриране по отношение на настъпването на 

обстоятелствата, при които се счита, че ЦК не изпълнява или има вероятност да 

не изпълни задълженията си [СП: да се въведе дата 12 месеца от датата на 

влизане в сила на настоящия регламент], ако и когато това е целесъобразно, 

като се вземат предвид различните размери и различното естество на ЦК, 

установени в Съюза. 

Когато приема тези насоки, ЕОЦКП взема предвид насоките, издадени в 

съответствие с член 32, параграф 6 от Директива 2014/59/ЕС. 

Член 23 

Основни принципи по отношение на преструктурирането 

Органът за преструктуриране предприема всички необходими мерки за използване на 

инструментите за преструктуриране, посочени в член 27, и упражняване на 

правомощията за преструктуриране, посочени в член 48, в съответствие със следните 

принципи: 

а) доколкото не са били изчерпани преди започване на преструктурирането, 

всички договорни задължения и други механизми в плана за 

възстановяване на ЦК се изпълняват ▌, освен когато, в изключителни 

обстоятелства, органът за преструктуриране е установил, че 

използването на инструменти за преструктуриране или упражняването на 

правомощия за преструктуриране е по-подходящо за своевременното 

постигане на целите на преструктурирането;; 

б) акционерите на ЦК в режим на преструктуриране първи поемат загубите 

вследствие изпълнението на всички задължения и механизми по буква а); 

в) кредиторите на ЦК в режим на преструктуриране поемат загубите след 

акционерите съгласно реда на своите вземания в обичайното 

производство по несъстоятелност, освен когато в настоящия регламент 

изрично не е предвидено друго; 
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г) кредиторите на ЦК от един и същи клас се третират по равнопоставен 

начин; 

д) нито един от акционерите, кредиторите и клиринговите членове на ЦК 

и техните клиенти не понася по-големи загуби от тези, които би 

понесъл в съответствие с член 60; 

▌ 

е) ръководният съвет и висшият ръководен състав на ЦК в режим на 

преструктуриране се сменят, освен в онези случаи, когато органът за 

преструктуриране счита, че запазването на всички или част от членовете 

на ръководния съвет и висшия ръководен състав е необходимо за 

постигането на целите на преструктурирането; 

ж) органите за преструктуриране информират и се консултират с 

представителите на служителите в съответствие със съответното 

национално право или практика; 

з) когато ЦК е част от група, органите за преструктуриране вземат предвид 

въздействието върху останалите субекти от групата и върху групата като 

цяло. 

ГЛАВА II 

Оценка  

Член 24 

Цели на оценяването 

1. Органите за преструктуриране гарантират, че действията за преструктуриране 

се предприемат въз основа на оценка на активите, пасивите, правата и 

задълженията на ЦК, която е справедлива, консервативна и реалистична. 

2. Органът за преструктуриране гарантира, че преди поставянето на ЦК в режим 

на преструктуриране е извършена първоначална оценка, за да се определи 

доколко са изпълнени условията за преструктуриране по член 22, параграф 1. 

3. След като е решил да постави ЦК в режим на преструктуриране, органът за 

преструктуриране гарантира извършването на втора оценка с цел:  



 

 576 

а) вземане на информирано решение относно подходящите действия по 

преструктуриране, които трябва да се предприемат; 

б) гарантиране, че всички загуби по активите и правата на ЦК са напълно 

признати към момента на използване на инструментите за 

преструктуриране; 

в) вземане на информирано решение относно степента на обезсилване или 

разсейване на инструментите на собственост, както и относно стойността 

и броя на инструментите на собственост, емитирани или прехвърлени в 

резултат на упражняването на правомощия за преструктуриране; 

г) вземане на информирано решение относно степента на обезценяване или 

преобразуване на всички необезпечени задължения, включително 

дългови инструменти; 

д) когато са използвани инструменти за разпределяне на загубите и 

позициите, вземане на информирано решение относно степента на 

загубите, която да се прилагат спрямо вземанията на засегнатите 

кредитори и неуредените задължения или позиции по отношение на ЦК и 

относно степента и необходимостта от касово нареждане при 

преструктуриране;  

е) когато се използва инструментът „мостов ЦК“, вземане на информирано 

решение относно активите, пасивите, правата и задълженията или 

инструментите на собственост, които могат да бъдат прехвърлени към 

мостовия ЦК, и относно размера на насрещната престация, която се 

дължи на ЦК в режим на преструктуриране или на притежателите на 

инструменти на собственост, според случая; 

ж) когато се използва инструментът за продажба на стопанска дейност, 

вземане на информирано решение относно активите, пасивите, правата и 

задълженията или инструментите на собственост, които могат да бъдат 

прехвърлени на третото лице купувач, и формиране на преценката на 

органа за преструктуриране за определяне на търговските условия за 

целите на член 40; 

жа) цената на всяко прекратяване на действието на договори от органа 

за преструктуриране се основават, доколкото е възможно, на 
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справедлива пазарна цена, определена въз основа на правилата на ЦК 

и договореностите и заместена от друг метод за определяне на 

цените само ако това се счита за важно от органа за 

преструктуриране. 

За целите на буква г), при оценяването се вземат предвид всички загуби, които 

ще бъдат поети чрез налагане изпълнението на всички неуредени задължения 

на клиринговите членове или други трети страни, дължими на ЦК, и нивото на 

преобразуване, което ще бъде приложено към дълговите инструменти. 

4. Оценяванията, посочени в параграф 2 и 3, могат да бъдат обжалвани в 

съответствие с член 72 единствено заедно с решението за използване на 

инструмент за преструктуриране или за упражняване на правомощие за 

преструктуриране. 

Член 25 

Изисквания за оценяването 

1. Органът за преструктуриране гарантира, че посочените в член 24 оценки се 

извършват: 

а) от лице, което е независимо от всякакви публични органи и от ЦК;  

б) от органа за преструктуриране, когато тези оценки не могат да се 

извършват от посоченото в буква а) лице.  

2. Оценките, посочени в член 24, се считат за окончателни, когато са извършени 

от посоченото в параграф 1, буква а) лице и са изпълнени установените в 

настоящия член изисквания. 

3. Без да се засяга рамката на Съюза за държавната помощ, когато е приложимо, 

окончателната оценка се основава на предпазливи допускания и не предполага 

предоставянето на ▌ публична финансова подкрепа, спешна помощ от 

централна банка за осигуряване на ликвидност или помощ за осигуряване на 

ликвидност, предоставена на ЦК от централна банка при нестандартизирани 

условия за обезпечение, матуритет и лихвен процент, от момента, в който е 

предприето действието за преструктуриране. При оценяването се взима 

предвид и потенциалното възстановяване на всички разумни разходи, 
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понесени от ЦК в режим на преструктуриране в съответствие с член 27, 

параграф 9. 

4. Окончателната оценка се допълва от следната информация, съхранявана от 

ЦК: 

а) актуализиран счетоводен баланс и доклад за финансовото състояние на 

ЦК, включително наличните предварително набрани ресурси и 

неуредените финансови задължения; 

б) данни за преминалите клиринг договори, посочени в член 29 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012; 

в) информация относно пазарните и счетоводните стойности на неговите 

активи, пасиви и позиции, включително съответните вземания и 

неуредени задължения, дължими от или на ЦК. 

5. В окончателната оценка се посочва разделението на кредиторите по класове в 

съответствие с техния ред съгласно приложимото право в областта на 

несъстоятелността. Тя включва също прогнозна оценка за третирането, което 

би се очаквало да получи всеки клас акционери и кредитори при прилагане на 

принципа, посочен в член 23, буква д).  

Прогнозната оценка, посочена в първа алинея, не засяга посочената в член 61 

оценка. 

6. Като вземе предвид всички регулаторни технически стандарти, изготвени в 

съответствие с член 36, параграфи 14 и 15 от Директива 2014/59/ЕС, ЕОЦКП 

разработва проекти на регулаторни технически стандарти за уточняване на:  

а) обстоятелствата, при които дадено лице се счита за независимо от органа 

за преструктуриране и от ЦК за целите на параграф 1 от настоящия член;  

б) методиката за оценяване на стойността на активите и пасивите на ЦК; 

в) обособяването на оценките по членове 24 и 61; 

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически 

стандарти в срок до [СП: да се въведе дата: [12 месеца след влизане в 

сила на настоящия регламент]. 
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На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа 

алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, 

предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.  

Член 26 

Временна оценка 

 

1. Посочените в член 24 оценки, които не отговарят на предвидените в член 25, 

параграф 2 изисквания, се считат за временни оценки.  

Временните оценки включват буфер за допълнителни загуби, който е 

надлежно обоснован. 

2. Ако органите за преструктуриране предприемат действия по преструктуриране 

въз основа на временна оценка, те гарантират, че във възможно най-кратък 

срок ще бъде извършена окончателна оценка. 

Органът за преструктуриране гарантира, че посочената в първата алинея 

окончателна оценка: 

а) дава възможност загубите на ЦК да бъдат напълно признати в 

счетоводните му книги; 

б) позволява вземане на информирано решение за намаляване на вземанията 

на кредиторите или за увеличаване на размера на заплатената насрещна 

престация в съответствие с параграф 3. 

3. Когато прогнозната окончателна оценка на стойността на нетните активи на 

ЦК е по-висока от прогнозната временна оценка на стойността на нетните 

активи на ЦК, органът за преструктуриране може да: 

а) увеличи стойността на вземанията на засегнатите кредитори, които са 

били обезценени или преструктурирани; 

б) да изиска от мостовия ЦК да направи допълнителна насрещна престация 

във връзка с активи, пасиви, права или задължения в полза на ЦК в 

режим на преструктуриране или, в зависимост от случая, във връзка с 

инструменти на собственост — в полза на техните притежатели. 
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4. Като вземе предвид всички регулаторни технически стандарти, изготвени в 

съответствие с член 36, параграф 15 от Директива 2014/59/ЕС, ЕОЦКП 

разработва проекти на регулаторни технически стандарти за уточняване, за 

целите на параграф 1 от настоящия член, на методиката за изчисляване на 

буфер за допълнителни загуби, който се включва във временните оценки. 

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически 

стандарти в срок до [СП: да се въведе дата: [12 месеца след влизане в 

сила на настоящия регламент]. 

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея 

регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 

10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

ГЛАВА III 

Инструменти за преструктуриране 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Член 27 

Общи разпоредби относно инструментите за преструктуриране 

1. Органите за преструктуриране предприемат посочените в член 21 действия по 

преструктуриране, като използват следните инструменти за преструктуриране 

както поотделно, така и във всякакви комбинации: 

а) инструментите за разпределяне на позициите и загубите;  

б) инструмента за обезценяване и преобразуване; 

в) инструмента за продажба на стопанска дейност; 

г) инструмента „мостов ЦК“; 

д) всеки друг инструмент за преструктуриране в съответствие с членове 21 

и 23. 

2. В случай на системна криза органът за преструктуриране може също така да 

предостави ▌публична финансова подкрепа чрез използване на държавните 

инструменти за финансово стабилизиране в съответствие с членове 45, 46 и 47, 
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подлежащи на предварително и последващо одобрение съгласно рамката на 

Съюза за държавната помощ и при условие че бъдат изготвени 

широкообхватни и надеждни мерки за възстановяване на предоставените 

средства в рамките на подходящ времеви период. 

3. Преди използването на инструментите, посочени в параграф 1, органът за 

преструктуриране налага изпълнението на:  

а) всички съществуващи и неуредени права на ЦК, в т.ч. всички договорни 

задължения на клиринговите членове за изпълнение на искания за 

предоставяне на парични средства, за предоставяне на допълнителни 

ресурси на ЦК или за поемане на позиции на клирингови членове в 

неизпълнение, независимо дали чрез търгово предлагане или други 

средства, договорени в оперативните правила на ЦК;  

б) всички съществуващи и неуредени договорни задължения за финансова 

подкрепа във всякаква форма, поети от страни, които не са клирингови 

членове. 

Органът за преструктуриране може да наложи частично изпълнение на 

договорните задължения, посочени в букви а) и б), когато не е възможно да 

бъде наложено тяхното цялостно изпълнени в рамките на разумен срок. 

4. Чрез дерогация от параграф 3, органът за преструктуриране може да се 

въздържи от налагане на изпълнението на съответните съществуващи и 

неуредени задължения, частично или изцяло, за да се избегнат значителните 

неблагоприятни последици за финансовата стабилност или широко 

разпространение на проблемите или когато използването на инструментите, 

посочени в параграф 1, е по-подходящо за своевременното постигане на 

целите на преструктурирането. 

▌6. Когато използването на инструмент за преструктуриране, различен от 

инструмента за обезценяване и преобразуване, води до поемането на загуби от 

клиринговите членове, органът за преструктуриране упражнява правомощието 

за обезценяване или преобразуване на инструменти на собственост или 

дългови инструменти или други необезпечени задължения непосредствено 

преди или едновременно с използването на инструмента за преструктуриране. 



 

 582 

7. Когато се използват инструментите за преструктуриране, посочени в параграф 

1, буква в) и г), и само част от активите, правата, задълженията или пасивите 

на ЦК в режим на преструктуриране са прехвърлени в съответствие с членове 

40 и 42, останалата част от ЦК се ликвидира съгласно обичайното 

производство по несъстоятелност.  

8. Правилата на националното право в областта на несъстоятелността, свързани с 

недействителността и липсата на изпълнителна сила на правни актове, които 

ощетяват кредиторите, не се прилагат по отношение на прехвърлянето на 

активи, права, задължения или пасиви от ЦК, по отношение на когото се 

използват инструменти за преструктуриране или държавни инструменти за 

финансова стабилизация. 

9. Органът за преструктуриране си възстановява в рамките на подходящ 

времеви период всички разумни разходи, включително подходяща рискова 

премия, направени във връзка с използването на инструменти или правомощия 

за преструктуриране или във връзка с използването на държавни инструменти 

за финансова стабилизация, по някой от следните начини: 

а) от ЦК в режим на преструктуриране — като привилегирован кредитор;  

б) от всяка насрещна престация, заплатена от купувача — когато е 

използван инструментът за продажба на стопанска дейност; 

в) от постъпленията, получени в резултат на прекратяването на мостовия 

ЦК – като привилегирован кредитор; 

вa) от всеки клирингов член, доколкото клирингов член не понася по-

големи загуби, отколкото би понесъл, ако органът за 

преструктуриране не е бил предприел действие по преструктуриране 

на ЦК, а вместо това те са били поели евентуалните неуредени 

задължения съгласно плана за възстановяване на ЦК или други 

механизми в неговите оперативни правила, или ЦК е бил ликвидиран 

при обичайно производство по несъстоятелност; 

вб) от приходи от използването на държавни инструменти за 

финансова стабилизация, включително средствата придобити от 

продажбата на инструментите на собственост, посочени в член 46, 
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и от продажбата на ЦК, обект на временна държавна собственост, 

посочен в член 47. 

9a. При определянето на средствата, които подлежат на възстановяване 

съгласно предходния параграф, органът за преструктуриране взема под 

внимание средствата, които клиентите и членовете на ЦК в противен 

случай би се изисквало да допринесат, както съгласно правилата на ЦК и 

договореностите, така и при преструктуриране, ако публичната подкрепа 

не е предоставена от властите. 

10. При използването на инструменти за преструктуриране органите за 

преструктуриране осигуряват, въз основа на оценката в съответствие с член 25, 

пълното разпределение на загубите, възстановяването на баланса в даден 

портфейл, възстановяването на предварително набраните ресурси на ЦК или 

на мостовия ЦК и рекапитализацията на ЦК или на мостовия ЦК. 

Член 27a 

Възможността за обезщетяване на участниците в ЦК не се прилага за 

техните договорно обвързани загуби в етапите на управление на 

неизпълнението или възстановяване. 

РАЗДЕЛ 2 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ И ЗАГУБИТЕ 

Член 28 

Цели и обхват на инструментите за разпределяне на позициите и загубите 

1. Органите за преструктуриране използват инструмента за разпределяне на 

позициите в съответствие с член 29 и инструментите за разпределяне на 

загубите в съответствие с членове 30 и 31. 

2. Инструментите, посочени в параграф 1, могат да бъдат използвани по 

отношение на всички договори, отнасящи се до услуги по клиринг, и 

предоставеното на ЦК обезпечение, свързано с тези услуги. 
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3. Органите за преструктуриране използват инструмента за разпределяне на 

позициите, посочен в член 29, с цел възстановяване на баланса в портфейла на 

ЦК или на мостовия ЦК, според случая. 

Органите за преструктуриране използват инструментите за разпределяне на 

загубите, посочени в членове 30 и 31, за всяка една от следните цели: 

а) за покриване на загубите на ЦК, оценени в съответствие с член 27, 

параграф 10; 

б) за възстановяване на способността на ЦК да изпълнява задълженията си 

за плащане на техния падеж; 

бa) за улесняване на възстановяването на даден портфейл; 

в) за улесняване на възстановяването на даден портфейл, като се 

предоставят на ЦК средства за участие в търгово предлагане, което 

позволява на ЦК да разпредели позициите на неизправната страна 

или да извърши плащанията по договорите, прекратени съгласно 

член 29; 

г) за постигане на резултатите, посочени в букви а), б) и в), във връзка с 

мостов ЦК;  

д) за подпомагане на прехвърлянето на стопанската дейност на ЦК 

посредством инструмента за продажба на стопанска дейност на 

платежоспособна трета страна. 

Член 29 

Прекратяване на договори — частично или пълно 

1. Органът за преструктуриране може да прекрати някои или всички 

долупосочени договори: 

а) договорите на клирингов член в неизпълнение;  

б) договорите за засегнати клирингови услуги или клас активи;  

в) договорите на ЦК в режим на преструктуриране.  

1а. Когато се използва правомощието по параграф 1, органът за 

преструктуриране прекратява договорите, посочени в букви а), б) и в) от 
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посочения параграф, по еднакъв начин, без да се прави разграничение 

между контрагентите по тези договори, с изключение на тези договорни 

задължения, няма да могат да бъдат изпълнени в разумни срокове. 

2. Органът за преструктуриране може да прекрати договорите, посочени в 

параграф 1, буква а), само когато прехвърлянето на активите и позициите, 

произтичащи от тези договори, не е било осъществено по смисъла на член 48, 

параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012.   

3. Органът за преструктуриране уведомява всички съответни клирингови членове 

на датата, на която се прекратява някой от посочените в параграф 1 договори. 

4. Преди прекратяването на някой от договорите, посочени в параграф 1, органът 

за преструктуриране предприема следните стъпки:  

а) изисква от ЦК в режим на преструктуриране да оцени всеки договор и да 

актуализира салдата по сметките на всеки клирингов член; 

б) да определи нетната сума, дължима от или на всеки клирингов член, при 

отчитане на дължимите, но неизплатени вариационни маржини, 

включително дължимите вследствие на посоченото в буква а) оценяване 

на договорите; 

в) да уведоми всеки клирингов член относно установените нетни суми и 

съответно да ги събере. 

След като договорът бъде прекратен, органът за преструктуриране 

уведомява своевременно компетентния орган относно всеки клиент, 

определен като друга системно значима институция (Д-СЗИ), чийто 

договор е бил прекратен. 

4a. Цената на всяко прекратяване на действието на договори от органа за 

преструктуриране съгласно настоящия член се основава на справедлива 

пазарна цена, определена въз основа на правилата на ЦК и 

договореностите, или ако използването на такъв алтернативен метод 

бъде счетено за необходимо от органа за преструктуриране, определена 

чрез използване на всеки друг подходящ метод за определяне на цените. 

5. Когато клирингов член, който не е в неизпълнение, не е в състояние да плати 

нетния размер, определен в съответствие с параграф 4, органът за 
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преструктуриране може  да изиска от ЦК да постави този член в 

неизпълнение и да използва неговото първоначално допълнително 

обезпечение и вноска в гаранционния фонд в съответствие с член 45 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012. 

6. Когато органът за преструктуриране е прекратил един или повече договори от 

видовете, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), той не позволява временно 

на ЦК да извършва клиринг на нови договори от същия вид като този, който е 

прекратен.  

Органът за преструктуриране може да позволи на ЦК да възобнови клиринга 

на тези видове договори само когато са изпълнени следните условия: 

а) ЦК отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012; 

б) органът за преструктуриране издава и публикува съобщение за това чрез 

средствата, посочени в член 70, параграф 3. 

Член 30 

Намаление на стойността на приходите, дължими  

от ЦК на клирингови членове, които не са в неизпълнение, и на техните клиенти 

1. Органът за преструктуриране може да намали размера на задълженията за 

плащане на ЦК към клиринговите членове, които не са в неизпълнение, и 

техните клиенти, когато тези задължения произтичат от приходи, дължими 

в съответствие с процедурите на ЦК за изплащане на вариационни маржини, 

или от икономически еквивалентни плащания. Клиринговите членове 

информират незабавно своите клиенти относно използването на 

инструмента за преструктуриране и за начина, по който това ги засяга. 

2. Органът за преструктуриране изчислява намалението на задълженията за 

плащане, посочени в параграф 1, посредством справедлив механизъм за 

разпределение, който се определя в оценката, извършена в съответствие с член 

24, параграф 3, и съобщава на клиринговите членове, веднага след като бъде 

използван инструментът за преструктуриране. Общите нетни приходи, които 

се намаляват за всеки клирингов член, са пропорционални на сумите, дължими 

от ЦК.  



 

 587 

3. Намалението на стойността на дължимите приходи влиза незабавно в сила и е 

обвързващо за ЦК и засегнатите клирингови членове от момента, в който 

органът за преструктуриране предприеме действие по преструктуриране.  

3a. Всяко използване на правомощията, посочени в настоящия член, които 

засягат позициите на даден клиент, определен като Д-СЗИ, се съобщават 

своевременно на компетентния орган на съответния клиент. 4.

 Клирингов член, който не е в неизпълнение, няма никакви претенции 

при последващи производства срещу ЦК или неговия правоприемник, 

произтичащи от посоченото в параграф 1 намаление на задълженията за 

плащане. 

▌ 

5. Когато органът за преструктуриране намали само частично стойността на 

дължимите приходи, остатъчната неуредена дължима сума продължава да се 

дължи на клиринговите членове, които не са в неизпълнение. 

5a. В своите оперативни правила ЦК включва позоваване на правомощието за 

намаляване на размера на задълженията за плащане, посочени в параграф 

1, в допълнение към всички подобни договорености, предвидени в тези 

оперативни правила на етапа на възстановяване. ЦК гарантира, че 

договорните споразумения са сключени, за да се дава възможност на 

органа за преструктуриране да упражнява своите правомощията съгласно 

настоящия член. 

 

Член 31 

Касово нареждане при преструктуриране 

1. Органът за преструктуриране може да изиска от клиринговите членове, които 

не са в неизпълнение, да правят парични вноски в ЦК. Размерът на тези 

парични вноски се определя от органа за преструктуриране, така че да се 

постигнат най-добре целите на преструктурирането, посочени в член 21, 

параграф 1. 

Когато ЦК управлява няколко гаранционни фонда, размерът на паричната 

вноска, посочена в първата алинея, се отнася за вноската на клиринговия член 
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в гаранционния фонд или гаранционните фондове на засегнатите клирингови 

услуги или клас активи. 

Органът за преструктуриране може да упражни касовото нареждане при 

преструктуриране, независимо дали са били изчерпани всички договорни 

задължения, изискващи парични вноски от клиринговите членове. 

Органът за преструктуриране определя размера на всяка парична вноска на 

клиринговите членове, които не са в неизпълнение, пропорционално на 

вноските на клиринговите членове в гаранционния фонд.  

2. Когато клирингов член, който не е в неизпълнение, не плати изисквания 

размер, органът за преструктуриране може да изиска от ЦК да постави този 

член в неизпълнение и да използва неговото първоначално допълнително 

обезпечение и вноска в гаранционния фонд в съответствие с член 45 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012. 

2a. ЦК включва позоваване на касовото нареждане при преструктуриране, в 

допълнение към исканията за предоставяне на парични средства при 

възстановяване, в своите работни правила и гарантира, че договорните 

споразумения са сключени, за да се дава възможност на органа за 

преструктуриране да упражнява своите правомощията съгласно 

настоящия член. 

2б. Органът за преструктуриране определя размера на касовото нареждане 

при преструктуриране, който ще бъде включен в оперативните правила, 

който е най-малко равен на вноската на клиринговия член в гаранционния 

фонд. 

2в. Органът за преструктуриране определя размера на касовото нареждане 

при преструктуриране, който ще бъде включен в оперативните правила. 
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РАЗДЕЛ 3 

ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНОСТ И ДЪЛГОВИ 

ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ ДРУГИ НЕОБЕЗПЕЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Член 32 

Изискване за обезценяване и преобразуване на инструменти на собственост и дългови 

инструменти или други необезпечени задължения 

1. Органът за преструктуриране използва инструмента за обезценяване и 

преобразуване съгласно член 33 по отношение на инструменти на собственост, 

дългови инструменти, емитирани от ЦК в режим на преструктуриране, или 

други необезпечени задължения с оглед покриване на загуби, рекапитализация 

на този ЦК или мостов ЦК или в подкрепа на използването на инструмента за 

продажба на стопанска дейност. 

 ▌2. Въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 24, параграф 3, 

органът за преструктуриране определя следното:  

а) сумата, с която инструментите на собственост и дълговите инструменти 

или други необезпечени задължения трябва да бъдат обезценени, като 

взема предвид всички загуби, които ще бъдат поети чрез налагане 

изпълнението на всички неуредени задължения на клиринговите членове 

или други трети страни, дължими на ЦК;  

б) сумата, с която дълговите инструменти или други необезпечени 

задължения трябва да бъдат преобразувани в инструменти на собственост 

с цел ЦК или мостовият ЦК отново да отговаря на пруденциалните 

изисквания.  

Член 33 

Разпоредби, уреждащи обезценяването или преобразуването на инструменти на 

собственост и дългови инструменти или други необезпечени задължения 

1. Органът за преструктуриране използва инструмента за обезценяване и 

преобразуване в съответствие с реда на вземанията, приложим при обичайно 

производство по несъстоятелност. 
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2. (Не се отнася до българския текст.) 

Когато в съответствие с извършената съгласно член 24, параграф 3 оценка ЦК 

поддържа положителна нетна стойност след намаляването на стойността на 

инструментите на собственост, органът за преструктуриране обезсилва или 

разсейва, според случая, тези инструменти на собственост. 

3. Органът за преструктуриране намалява и/или преобразува главницата на 

дълговите инструменти или на другите необезпечени задължения, доколкото е 

необходимо за постигане на целите на преструктурирането и при нужда до 

пълната стойност на тези инструменти или задължения.  

4. Органът за преструктуриране не използва инструмента за обезценяване и 

преобразуване по отношение на следните задължения: 

а) задължения към служители, по отношение на натрупано трудово 

възнаграждение, пенсионни плащания или други фиксирани 

възнаграждения, с изключение на променливия компонент на 

възнаграждението, който не се урежда от колективен трудов договор; 

б) задължения към търговски кредитори във връзка с предоставянето на ЦК 

на стоки или услуги, които са ключови за ежедневната му дейност, 

включително информационно-технологични услуги, комунално битови 

услуги, наемане, обслужване и поддържане на стопанските площи; 

в) задължения към данъчни и социално осигурителни органи, при условие 

че тези задължения са привилегировани задължения съгласно 

приложимото право в областта на несъстоятелността. 

г) задължения, дължими на системи или оператори на системи, определени 

съгласно Директива 98/26/ЕО. 

5. Когато условната стойност на инструмента на собственост или главницата на 

дълговите инструменти или на другите необезпечени задължения се намалява, 

се прилагат следните условия: 

а) това намаление е постоянно; 

б) притежателят на инструмента не може да има никакви претенции във 

връзка с това намаление, освен за вече натрупани задължения и 

задължения за щети, които може да възникнат в резултат на обжалване 
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на законосъобразността на това намаление, както и претенции въз основа 

на инструменти на собственост, емитирани или прехвърлени съгласно 

параграф 6; 

в) когато това намаление е само частично, споразумението, съгласно което 

е възникнало първоначалното задължение, продължава да се прилага по 

отношение на остатъчния размер, със съответните изменения на 

условията на това споразумение вследствие на намалението. 

Буква а) не възпрепятства органа за преструктуриране от прилагане на 

механизъм за обезценяване, с който се възстановяват средства на 

притежателите на дългови инструменти или други необезпечени задължения, а 

след това и на притежателите на инструменти на собственост, когато е 

установено, че нивото на обезценяване, определено въз основа на временната 

оценка, надвишава необходимия размер, определен въз основа на 

окончателната оценка, посочена в член 26, параграф 2.  

6. Когато преобразува дългови инструменти или други необезпечени задължения 

съгласно параграф 3, органът за преструктуриране може да изиска от ЦК или 

техните предприятия майки да емитират или прехвърлят инструменти на 

собственост на притежателите на дълговите инструменти или другите 

необезпечени задължения. 

7. Органът за преструктуриране преобразува дългови инструменти или други 

необезпечени задължения съгласно параграф 3 само когато са изпълнени 

следните условия: 

а) органът за преструктуриране е получил съгласието на компетентния 

орган на предприятието майка, когато от предприятието майка се изисква 

да емитира инструменти на собственост; 

б) инструментите на собственост са емитирани преди емитирането на 

инструменти на собственост от ЦК с цел да се осигурят собствени 

средства от държавата или от държавно ведомство или предприятие; 

в) коефициентът на преобразуване представлява подходящо обезщетение на 

засегнатите притежатели на дълга в съответствие с третирането, което 

биха получили при обичайно производство по несъстоятелност. 
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След всяко преобразуване на дългови инструменти или други необезпечени 

задължения в инструменти на собственост последните трябва да бъдат 

записани или прехвърлени незабавно след преобразуването. 

8. В рамките на разработването и поддържането на плана за преструктуриране на 

ЦК и като част от правомощията за отстраняване на пречките за 

преструктурирането на ЦК органът за преструктуриране гарантира за целите 

на параграф 7, че ЦК може да емитира по всяко време необходимия брой 

инструменти на собственост.  

Член 34 

Упражняване на обезценяването и преобразуването  

Органът за преструктуриране изпълнява или изисква изпълнението на всички 

административни и процедурни задачи, необходими за упражняване на инструмента за 

обезценяване и преобразуване, включително:  

а) изменение в съответните регистри; 

б) заличаването на регистрацията или свалянето от търговия на 

инструменти на собственост или дългови инструменти; 

в) регистрацията или допускането до търговия на нови инструменти на 

собственост; 

г) повторната регистрация или допускане на дълговите инструменти, които 

са обезценени, без да се изисква публикуване на проспект в съответствие 

с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29. 

 

Член 35 

Премахване на процедурните пречки пред обезценяването и преобразуването 

Когато се прилага член 32, параграф 1, втора алинея, компетентният орган 

изисква от ЦК или от техните предприятия майки да поддържат по всяко време 

достатъчен обем инструменти на собственост, за да се гарантира, че тези ЦК 

                                                 
29  Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 

г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се 
предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за 
изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64). 
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или техните предприятия майки могат да емитират достатъчно нови 

инструменти на собственост и че емитирането или преобразуване в 

инструменти на собствеността може да бъде успешно извършено. 

Органът за преструктуриране използва инструмента за обезценяване и 

преобразуване независимо от разпоредбите в учредителните документи или 

устава на ЦК, включително по отношение на правата на преимуществено 

изкупуване на акционерите или изискванията за съгласие на акционерите при 

увеличаване на капитала. 

Член 36 

Представяне на план за реорганизация на дейността 

1. В рамките на един месец след използването на инструментите, посочени в 

член 32, ЦК извършват преглед на причините за провала и го представят на 

органа за преструктуриране заедно с план за реорганизация на дейността в 

съответствие с член 37. Когато се прилага рамката на Съюза за държавна 

помощ, този план е съвместим с плана за реорганизация, който ЦК трябва да 

представи на Комисията съгласно тази рамка. 

Когато това е необходимо за постигането на целите на преструктурирането, 

органът за преструктуриране може да удължи посочения в първата алинея срок 

до най-много два месеца.    

2. Когато се изисква уведомление за плана за реорганизация в съответствие с 

рамката на Съюза за държавната помощ, представянето на плана за 

реорганизация на дейността не засяга срока, определен за представянето на 

този план за реорганизация съгласно рамката на Съюза за държавната помощ. 

3. Органът за преструктуриране представя прегледа и плана за реорганизация на 

дейността и всички негови преработки в съответствие с член 38, на 

компетентния орган и на членовете на колегията за преструктуриране. 
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Член 37 

Съдържание на план за реорганизация на дейността 

1. Посоченият в член 36 план за реорганизация на дейността съдържа мерки, 

имащи за цел възстановяване на дългосрочната икономическа 

жизнеспособност на ЦК или на части от стопанската му дейност в рамките на 

разумен срок. Тези мерки се основават на реалистични допускания относно 

икономическите условия и условията на финансовите пазари, при които ЦК ще 

извършва дейност. 

Планът за реорганизация на дейността е съобразен с текущото състояние и 

бъдещите перспективи пред финансовите пазари, като отразява допусканията 

за най-добър и най-лош сценарий, включително комбинация от събития, която 

позволява да се набележат основните уязвими места на ЦК. Допусканията се 

сравняват спрямо подходящи секторни сравнителни показатели. 

2. Планът за реорганизация на дейността включва най-малко следните елементи: 

а) подробен анализ на факторите и обстоятелствата, поради които ЦК не 

изпълнява или има вероятност да не изпълни задълженията си; 

б) описание на мерките, които трябва да бъдат предприети за 

възстановяване на дългосрочната икономическа жизнеспособност на ЦК; 

в) график за прилагането на тези мерки. 

3. Мерките, целящи възстановяване на дългосрочната икономическа 

жизнеспособност на ЦК, може да включват: 

а) реорганизация и реструктуриране на дейността на ЦК; 

б) промени в оперативните системи и инфраструктури на ЦК; 

в) продажба на активи или на стопански дейности. 

3а. В случаите, когато се прилага рамката на Съюза за държавната помощ в 

съответствие с член 36, параграфи 1 и 2, органът за преструктуриране, 

компетентният орган и Комисията следва да координират оценката на 

мерките, предоставени за възстановяване на дългосрочната икономическа 

жизнеспособност на ЦК, всяко искане за повторно представяне на 
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изменен план от ЦК и окончателното приемане на плана за реорганизация 

или преструктуриране на дейността. 

3б. До... [18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] ЕОЦКП 

издава насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 с 

цел допълнително определяне на минималните елементи, които следва да 

бъдат включени в плана за реорганизация на дейността съгласно параграф 

2. 

3в. Като взема предвид, когато е целесъобразно, придобития в хода на 

прилагането на насоките, посочени в параграф 13, опит, ЕОЦКП може да 

разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да 

конкретизира допълнително минималните елементи,  които следва да 

бъдат включени в даден план за реорганизация на дейността съгласно 

параграф 2. 

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в 

първата алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с 

членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Член 38 

Оценка и приемане на плана за реорганизация на дейността 

1. В рамките на един месец от представянето на плана за реорганизация на 

дейността на ЦК съгласно член 36, параграф 1 органът за преструктуриране и 

компетентният орган оценяват дали мерките, предвидени в този план, биха 

възстановили по надежден начин дългосрочната икономическа 

жизнеспособност на ЦК. 

Органът за преструктуриране одобрява плана, когато заедно с компетентния 

орган е убеден, че планът би възстановил дългосрочната икономическа 

жизнеспособност на ЦК.  

2. Когато органът за преструктуриране и компетентният орган не са убедени, че 

предвидените в плана мерки биха възстановили дългосрочната икономическа 

жизнеспособност на ЦК, органът за преструктуриране уведомява ЦК относно 

констатираните недостатъци и изисква от него отново да представи, в рамките 
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на две седмици от уведомяването, изменен план, в който тези недостатъци са 

отстранени. 

3. Органът за преструктуриране и компетентният орган оценяват повторно 

представения план и в рамките на една седмица от получаването на този план 

и уведомяват ЦК дали тези недостатъци са отстранени по подходящ начин и 

дали са необходими допълнителни изменения. 

3а. До... [18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] ЕОЦКП 

издава насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, с 

цел допълнително определяне на минималните критерии, на които 

планът за реорганизация на дейността трябва да отговаря, за да получи 

одобрение от органа за преструктуриране съгласно параграф 1. 

3б. Като взема предвид, когато е приложимо, придобития в хода на 

прилагането на насоките, посочени в параграф 3а, опит, ЕБО може да 

разработи проекти на регулаторни технически стандарти с цел да 

конкретизира допълнително минималните критерии, с които трябва да е 

съобразен планът за оздравяване на дейността, за да получи одобрение от 

органа за преструктуриране в съответствие с параграф 1т. 

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в 

първата алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с 

членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Член 39 

Изпълнение и наблюдение на плана за реорганизация на дейността 

1. ЦК изпълнява плана за реорганизация на дейността, като при поискване, но 

най-малко веднъж на шест месеца представя пред органа за преструктуриране 

и компетентния орган доклад относно напредъка по изпълнението на плана. 

2. Органът за преструктуриране, със съгласието на компетентния орган, може да 

изиска от ЦК да преработи плана, когато това е необходимо за постигане на 

посочената в член 37, параграф 1 цел. 

ЦК представя посочената в първата алинея преработка пред органа за 

преструктуриране за оценка в съответствие с член 38, параграф 3. В случай че 
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се прилага рамката на Съюза за държавната помощ, органът за 

преструктуриране координира тази оценка с Комисията. 

РАЗДЕЛ 4  

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Член 40  

Инструмент за продажба на стопанска дейност 

1. Органът за преструктуриране може да прехвърля на купувач, който не е 

мостов ЦК, следното: 

а)  инструменти на собственост, емитирани от ЦК в режим на 

преструктуриране; 

б)  активи, права, задължения или пасиви на ЦК в режим на 

преструктуриране. 

Посоченото в първа алинея прехвърляне се извършва без да се иска съгласието 

на акционерите на ЦК или на трета страна, различна от купувача, и без да се 

спазват процедурните изисквания съгласно дружественото право или правото 

в областта на ценните книжа, освен предвидените в член 41. 

2. Прехвърлянето съгласно параграф 1 се извършва при търговски условия, като 

е съобразено с конкретните обстоятелства и е в съответствие с рамката на 

Съюза за държавната помощ.  

За целите на първа алинея, органът за преструктуриране взема всички разумни 

мерки за получаване на търговски условия, които отговарят на извършената 

съгласно член 24, параграф 3 оценка.  

3. Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, всяка насрещна 

престация, заплатена от купувача, е в полза на:  

а) собствениците на инструментите на собственост, когато продажбата на 

стопанската дейност е извършена посредством прехвърляне на 

емитираните от ЦК инструменти на собственост от притежателите на 

тези инструменти към купувача;  
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б) ЦК, когато продажбата на стопанската дейност е извършена посредством 

прехвърляне на някои или всички активи или пасиви на ЦК към 

купувача. 

в) всеки клирингов член, който не е в неизпълнение, претърпял загуби 

преди преструктурирането. 

Разпределението на всяка насрещна престация, заплатена от купувача, се 

извършва в съответствие с каскадния принцип при неизпълнение на ЦК 

съгласно посоченото в членове 43 и 45 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и реда на 

вземанията при обичайно производство по несъстоятелност.  

4. Органът за преструктуриране може да упражни правомощията за прехвърляне, 

посочени в параграф 1, повече от веднъж, за да извърши последващи 

прехвърляния на инструменти на собственост, емитирани от ЦК, или на 

активи, права, задължения или пасиви на ЦК според случая.  

5. Органът за преструктуриране може със съгласието на купувача да прехвърли 

активите, правата, задълженията или пасивите, които са били прехвърлени на 

купувача, обратно на ЦК или инструментите на собственост — обратно на 

първоначалните им собственици.  

Когато органът за преструктуриране използва правомощията за прехвърляне, 

посочени в първата алинея, ЦК или първоначалните собственици приемат 

обратно всички такива активи, права, задължения или пасиви или инструменти 

на собственост. 

6. Всяко прехвърляне по параграф 1 се извършва независимо от това дали 

купувачът е лицензиран да предоставя услугите и да извършва дейностите, 

произтичащи от придобиването.  

Когато купувачът не е лицензиран да предоставя услугите и да извършва 

дейностите, произтичащи от придобиването, органът за преструктуриране, 

след консултации с компетентния орган, извършва подходяща надлежна 

проверка на купувача и гарантира, че купувачът ще подаде заявление за лиценз 

веднага щом това е практически осъществимо и най-късно в рамките на един 

месец от използването на инструмента за продажба на стопанска дейност. 
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Компетентният орган гарантира, че всяко такова заявление за лиценз се 

разглежда по ускорена процедура.  

7. Когато посоченото в параграф 1 прехвърляне на инструменти на собственост 

води до придобиване или увеличаване на квалифицираното дялово участие, 

посочено в член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012, компетентният 

орган извършва посочената в този член оценка в рамките на срок, който нито 

забавя прилагането на инструмента за продажба на стопанска дейност, нито 

възпрепятства действието по преструктуриране да постигне съответните цели 

на преструктурирането. 

8. Когато компетентният орган не е приключил посочената в параграф 7 оценка 

до датата, на която прехвърлянето на инструментите на собственост влиза в 

сила, се прилага следното:  

а) прехвърлянето на инструментите на собственост поражда незабавно 

правно действие от датата, на която те се прехвърлят;  

б) по време на срока за оценка и по време на всеки срок за освобождаване 

от активи, предвиден в буква е), правата на глас на купувача, свързани с 

тези инструменти на собственост, се спират и се предоставят 

самостоятелно на органа за преструктуриране, който не е задължен да ги 

упражнява и не носи никаква отговорност за упражняването или 

въздържането от упражняване на тези права на глас; 

в) по време на срока за оценка и по време на всеки срок за освобождаване 

от активи, предвиден в буква е), санкциите или другите мерки за 

нарушения на изискванията за придобиване или продажба на 

квалифицирано дялово участие, предвидени в член 12 от Директива 

648/2012/ЕС, не се прилагат за това прехвърляне; 

г) веднага след като приключи със своята оценка съгласно член 32 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012, компетентният орган уведомява органа за 

преструктуриране и купувача в писмен вид относно резултатите от нея;  

д) когато компетентният орган не се противопоставя на прехвърлянето, се 

счита, че правата на глас, свързани с тези инструменти на собственост, са 
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предоставени изцяло на купувача от датата на посоченото в буква г) 

уведомление; 

е) когато компетентният орган се противопоставя на прехвърлянето на 

инструменти на собственост, буква б), продължава да се прилагат и 

органът за преструктуриране може, след като вземе предвид пазарните 

условия, да определи период за освобождаване от активи, в рамките на 

който купувачът да се освободи от тези инструменти на собственост. 

9. За да може да упражни правото си да предоставя услуги в съответствие с 

Регламент 648/2012, се приема, че купувачът е приемник на ЦК в режим на 

преструктуриране и може да продължи да упражнява правата, упражнявани от 

ЦК в режим на преструктуриране по отношение на прехвърлените активи, 

права, задължения или пасиви.  

10. Купувачът, посочен в параграф 1, не трябва да бъде възпрепятстван да 

упражнява членските права и правата на достъп на ЦК до платежни системи и 

системи за сетълмент или до всяка друга инфраструктура на финансовия пазар, 

при условие че купувачът отговаря на критериите за членство или за участие в 

тези системи или инфраструктури. 

Когато не отговаря на посочените в първата алинея критерии, купувачът може 

да продължи да упражнява членските права и правата на достъп на ЦК до тези 

системи и инфраструктури при получаване на одобрение от органа за 

преструктуриране. Това одобрение се дава само за период, не по-дълъг от 12 

месеца. 

11. За период от 12 месеца на купувача не може да бъде отказван достъп до 

платежни системи и системи за сетълмент или до всяка друга инфраструктура 

на финансовия пазар с мотива, че купувачът не притежава рейтинг от агенция 

за кредитен рейтинг или че равнището на този рейтинг е под необходимото за 

получаване на достъп до тези системи или инфраструктури. 

12. Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, акционерите, 

кредиторите, клиринговите членове и клиентите на ЦК в режим на 

преструктуриране и други трети лица, чиито активи, права, задължения или 

пасиви не са прехвърлени, нямат права върху или по отношение на 

прехвърлените активи, права, задължения или пасиви. 
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Член 41  

Инструмент за продажба на стопанска дейност: процедурни изисквания 

1. Когато използват инструмента за продажба на стопанска дейност във връзка с 

ЦК, органът за преструктуриране обявява наличността или осигурява 

предлагането на пазара на предназначените за прехвърляне активи, права, 

задължения, пасиви или инструменти на собственост. Пакети от права, активи, 

задължения и пасиви могат да бъдат предлагани на пазара поотделно. 

2. Без да се засяга рамката на Съюза за държавната помощ, когато е приложимо, 

предлагането на пазара по параграф 1 се извършва в съответствие със следните 

критерии:  

а) то е възможно най-прозрачно и не е свързано със съществени грешки в 

представянето на активите, правата, задълженията, пасивите или 

инструментите на собственост на ЦК, предвид обстоятелствата и по-

специално необходимостта да се поддържа финансова стабилност;  

б) то не облагодетелства или дискриминира неоснователно потенциалните 

купувачи;  

в) то не е свързано с конфликт на интереси;  

г) то е съобразено с необходимостта за бързо провеждане на действието по 

преструктуриране;  

д) то има за цел да се получи възможно най-висока продажна цена за 

инструментите на собственост, активите, правата задълженията или 

пасивите.  

Критериите, посочени в първата алинея, не възпрепятстват органа за 

преструктуриране да направи предложение на конкретни потенциални 

купувачи.  

3. Чрез дерогация от параграф 1, органът за преструктуриране може да предлага 

на пазара активите, правата, задълженията, пасивите или инструментите на 

собственост, без да се спазва посочените в параграф 2 критерии, когато 
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спазването на тези критерии може да попречи на постигането на една или 

повече от целите на преструктурирането. 

РАЗДЕЛ 5  

ИНСТРУМЕНТЪТ „МОСТОВ ЦК“ 

Член 42 

Инструментът „мостов ЦК“ 

1. Органите за преструктуриране могат да прехвърлят на мостов ЦК:  

а) инструменти на собственост, емитирани от институцията в режим на 

преструктуриране;  

б) активи, права, задължения или пасиви на ЦК в режим на 

преструктуриране.  

Посоченото в първа алинея прехвърляне може да се извърши без да се иска 

съгласието на акционерите на ЦК в режим на преструктуриране или на трета 

страна, различна от мостовия ЦК, и без да се спазват процедурните изисквания 

съгласно дружественото право или правото в областта на ценните книжа, 

освен предвидените в член 43.  

2. Мостовият ЦК е юридическо лице, което отговаря на всички посочени по-долу 

изисквания:  

а) той е под контрола на органа за преструктуриране и изцяло или частично 

е собственост на един или повече публични органи, сред които може да 

бъде и органът за преструктуриране;  

б) той е учреден с цел да поеме и държи някои или всички инструменти на 

собственост, емитирани от ЦК в режим на преструктуриране, или някои 

или всички активи, права, задължения и пасиви на ЦК с оглед 

поддържане на ключовите функции на ЦК и последваща продажба на 

ЦК.  

3. Когато прилага инструмента „мостов ЦК“, органът за преструктуриране 

гарантира, че общата стойност на пасивите и задълженията, прехвърлени на 

мостовия ЦК, не надхвърля общата стойност на правата и активите, 

прехвърлени от ЦК в режим на преструктуриране.  
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4. Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, всяка насрещна 

престация, заплатена от мостовия ЦК, е в полза на:  

а) собствениците на инструментите на собственост, когато прехвърлянето 

към мостовия ЦК е извършено посредством прехвърляне на инструменти 

на собственост, емитирани от ЦК в режим на преструктуриране, от 

притежателите на тези инструменти към мостовия ЦК;  

б) ЦК в режим на преструктуриране, когато прехвърлянето към мостовия 

ЦК е извършено посредством прехвърляне на някои или всички активи 

или пасиви на въпросния ЦК към мостовия ЦК. 

5. Органът за преструктуриране може да упражни правомощията за прехвърляне, 

посочени в параграф 1, повече от веднъж, за да извърши последващи 

прехвърляния на инструменти на собственост, емитирани от ЦК, или на негови 

активи, права, задължения или пасиви.  

6. Органът за преструктуриране може да прехвърли правата, задълженията, 

активите или пасивите, които са били прехвърлени на мостовия ЦК, обратно 

към ЦК в режим на преструктуриране или инструментите на собственост — 

обратно на първоначалните им собственици, когато това прехвърляне е 

изрично предвидено в инструмента, с който посоченото в параграф 1 

прехвърляне е осъществено.  

Когато органът за преструктуриране използва правомощията за прехвърляне, 

посочени в първата алинея, ЦК в режим на преструктуриране или 

първоначалните собственици са задължени да приемат обратно всички такива 

активи, права, задължения или пасиви или инструменти на собственост, при 

условие че са изпълнени условията в първата алинея от настоящия параграф 

или в параграф 7.  

7. Когато конкретните инструменти на собственост, активи, права, задължения 

или пасиви не попадат в съответните класове или не отговарят на условията за 

прехвърляне на инструменти на собственост, активи, права, задължения или 

пасиви, предвидени в инструмента, с който е извършено прехвърлянето, 

органът за преструктуриране може да ги прехвърли от мостовия ЦК обратно 

към ЦК в режим на преструктуриране или на първоначалните собственици.  
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8. Прехвърлянето, посочено в параграфи 6 и 7, може да се извърши по всяко 

време, като трябва да отговаря на всички други условия, посочени в 

инструмента, с който е извършено прехвърлянето за съответната цел. 

9. Органът за преструктуриране може да прехвърля инструменти на собственост 

или активи, права, задължения или пасиви от мостовия ЦК към трето лице. 

10. За да може да упражни правото си да предоставя услуги в съответствие с 

Регламент 648/2012, се приема, че мостовият ЦК е приемник на ЦК в режим на 

преструктуриране и може да продължи да упражнява правата, упражнявани от 

ЦК в режим на преструктуриране по отношение на прехвърлените активи, 

права, задължения или пасиви.  

За други цели органите за преструктуриране могат да изискат мостовия ЦК да 

се счита за приемник на ЦК в режим на преструктуриране и да е в състояние 

да продължи да упражнява всички права, които са били упражнявани от ЦК в 

режим на преструктуриране по отношение на прехвърлените активи, права, 

задължения или пасиви.  

11. Мостовият ЦК не трябва да бъде възпрепятстван да упражнява членските 

права и правата на достъп на ЦК в режим на преструктуриране до платежни 

системи и системи за сетълмент и до други ИФП, при условие че отговаря на 

критериите за членство или за участие в тези системи и инфраструктури. 

Когато не отговаря на посочените в първата алинея критерии, мостовият ЦК 

може да продължи да упражнява членските права и правата на достъп на ЦК 

до тези системи и инфраструктури за срок, определен от органа за 

преструктуриране. Този срок не може да надвишава 12 месеца. 

12. На мостовия ЦК не може да бъде отказван достъп до платежни системи и 

системи за сетълмент или до всяка друга ИФП с мотива, че мостовият ЦК не 

притежава рейтинг от агенция за кредитен рейтинг или че равнището на този 

рейтинг е под необходимото за получаване на достъп до тези системи или 

инфраструктури. 

13. Акционерите или кредиторите на ЦК в режим на преструктуриране и други 

трети лица, чиито активи, права, задължения или пасиви не са прехвърлени на 

мостов ЦК, не може да имат никакви претенции по отношение на активите, 
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правата, задълженията или пасивите, прехвърлени на мостовия ЦК, нито по 

отношение на неговия ръководен съвет или висш ръководен състав.  

14. Мостовият ЦК няма задължения или отговорност пред акционерите или 

кредиторите на ЦК в режим на преструктуриране, като ръководният съвет или 

висшият ръководен състав на мостовия ЦК не носят отговорност пред тези 

акционери или кредитори за действия и бездействия при изпълнение на своите 

задължения, освен ако действието или бездействието е вследствие на груба 

небрежност или сериозно нарушение съгласно приложимото национално 

законодателство. 

Член 43 

Мостов ЦК: процедурни изисквания 

1. Мостовият ЦК отговаря на всички посочени по-долу изисквания:  

а) мостовият ЦК иска одобрение от органа за преструктуриране за всяко 

едно от следните: 

(i) учредителния акт на мостовия ЦК; 

(ii) членовете на ръководния съвет на мостовия ЦК, когато тези 

членове не са пряко назначени от органа за преструктуриране; 

(iii) отговорностите и възнаграждението на членовете на ръководния 

съвет на мостовия ЦК, когато възнаграждението и отговорностите 

не са определени от органа за преструктуриране; 

(iv) стратегията и рисковия профил на мостовия ЦК; 

б) мостовият ЦК поема разрешенията, дадени на ЦК, поставен в режим 

на преструктуриране, за да предоставя услугите или да извършва 

дейностите, произтичащи от прехвърлянето, посочени в член 42, 

параграф 1, в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012. 

Когато мостовият ЦК не е лицензиран, както се изисква съгласно параграф 1, 

буква б), органът за преструктуриране иска одобрение от компетентния орган 

за извършване на прехвърлянето, посочено в член 42, параграф 1. Когато 

компетентният орган одобри това прехвърляне, той посочва периода, за който 
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е отменено задължението на мостовия ЦК да спазва изискванията на Регламент 

(ЕС) № 648/2012.  

Изключение от пруденциалните изисквания съгласно глава 3 от дял IV от 

Регламент (ЕС) № 648/2012 се допуска само за период от максимум три 

месеца, докато всички други разпоредби на Регламент (ЕС) № 648/2012 

могат да не бъдат прилагани за период от максимум 12 месеца. 

2. При спазва на ограниченията, наложени с правилата на Съюза или 

националните правила в областта на конкуренцията, ръководството на 

мостовия ЦК управлява мостовия ЦК с цел запазване на достъпа на 

акционерите до ключовите функции на ЦК и продажба на някой от активите, 

правата, задълженията и пасивите на ЦК на един или повече частни купувачи. 

Тази продажба се извършва при подходящи пазарни условия и в рамките на 

периода, посочен в параграф 5 и, когато е приложимо, в параграф 6 от 

настоящия член.  

3. Органът за преструктуриране прекратява мостовия ЦК в някой от следните 

случаи:  

а) целите на преструктурирането са изпълнени; 

б) сливане на мостовия ЦК с друг субект;  

в) мостовият ЦК престава да отговаря на изискванията, предвидени в член 

42, параграф 2;  

г) мостовият ЦК или по същество всички негови активи, права, задължения 

или пасиви са били продадени в съответствие с параграф 4;  

д) посоченият в параграф 5 срок е изтекъл;  

е) преминалите през клиринг от мостов ЦК договори са уредени, са изтекли 

или са били приключени, а свързаните с тези договори права и 

задължения на ЦК са напълно погасени.  

4. Преди да продаде мостовия ЦК или неговите активи, права, задължения или 

пасиви, органът за преструктуриране обявява наличността на елементите, 

предназначени за продажба, и гарантира, че те се предлагат на пазара свободно 
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и по прозрачен начин при отсъствие на съществени грешки в представянето 

им.  

Органът за преструктуриране извършва продажбата, посочена в първа алинея, 

при търговски условия и не облагодетелства или дискриминира неоснователно 

потенциалните купувачи.  

5. Органът за преструктуриране прекратява дейността на мостовия ЦК две 

години след датата, на която е било извършено последното прехвърляне от ЦК 

в режим на преструктуриране. 

Когато прекратява дейността на мостовия ЦК, органът за преструктуриране 

изисква от компетентния орган да отнема лиценза на мостовия ЦК.  

6. Органът за преструктуриране може да удължи срока, посочен в параграф 5, за 

един или повече допълнителни едногодишни периоди, ако удължаването е 

необходимо за прекратяването на мостовия ЦК, както е посочено в параграф 3, 

букви а)—г).  

Решението за удължаване на срока, посочен в параграф 5, е мотивирано и 

съдържа подробна оценка на състоянието на мостовия ЦК в контекста на 

съответните пазарни условия и пазарни прогнози.  

7. Когато е прекратен при обстоятелствата, посочени в параграф 3, буква г) или 

д), мостовият ЦК се ликвидира чрез обичайно производство по 

несъстоятелност.  

Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, всички постъпления, 

получени в резултат на прекратяването на мостовия ЦК, са в полза на неговите 

акционери. 

Когато мостов ЦК е използван за прехвърлянето на активи и пасиви на повече 

от един ЦК в режим на преструктуриране, приходите, посочени във втората 

алинея, се разпределят въз основа на активите и пасивите, прехвърлени от 

съответния ЦК в режим на преструктуриране.  
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РАЗДЕЛ 6 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Член 44 

Алтернативни средства за финансиране 

Органът за преструктуриране може да сключва договори за заемане на средства или 

други форми на финансова подкрепа, включително от предварително набрани ресурси 

в неизчерпани гаранционни фондове на ЦК в режим на преструктуриране, когато това 

е необходимо за осигуряване на ефективното използване на инструментите за 

преструктуриране.  

РАЗДЕЛ 7  

ДЪРЖАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ 

Член 45 

Държавни инструменти за финансова стабилизация 

1. Органът за преструктуриране може да използва държавни инструменти за 

финансова стабилизация съгласно членове 46 и 47 при преструктурирането на 

ЦК само когато са изпълнени следните условия: 

а) финансовата подкрепа е необходима за постигане на целите на 

преструктурирането; 

б) финансовата подкрепа се използва като крайна мярка, след като е 

извършена оценка на другите инструменти за преструктуриране и те са 

приложени в максимално възможна степен, като същевременно се 

запазва финансовата стабилност, като това е констатирано от 

компетентното министерство или правителство след консултация с 

органа за преструктуриране; 

в) финансовата подкрепа е в съответствие с рамката на Съюза за 

държавната помощ; 

вa) финансовата помощ се използва за ограничен период от време; 

г) ▌ 
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га) органът за преструктуриране е определил, предварително, 

широкообхватни и надеждни мерки за възстановяване, в рамките на 

подходящ времеви период, на публичните средства, изразходвани от 

участниците, възползвали се от публичната подкрепа, освен ако 

такива средства вече не са били възстановени чрез продажбата на 

частен купувач съгласно член 46, параграф 3 или член 47, параграф 2; 

2. За да се постигнат целите на държавните инструменти за финансова 

стабилизация, компетентните министерства или правителства разполагат със 

съответните правомощия за преструктуриране, посочени в членове 48—59, и 

гарантират, че се спазват членове 52, 54 и 70. 

3. За целите на параграф 1, буква б) се счита, че държавните инструменти за 

финансова стабилизация се използват като крайна мярка, когато поне едно от 

следните условия е изпълнено:  

а) компетентното министерство или правителство и органът за 

преструктуриране, след консултация с централната банка и компетентния 

орган, констатират, че използването на инструментите за 

преструктуриране не би било достатъчно за избягване на значителни 

неблагоприятни последици за финансовата стабилност; 

б) компетентното министерство или правителство и органът за 

преструктуриране констатират, че използването на инструментите за 

преструктуриране не би било достатъчно за защита на обществения 

интерес, ако преди това централната банка е предоставила на ЦК 

извънредна помощ за осигуряване на ликвидност; 

в) по отношение на инструмента за временна публична собственост, 

компетентното министерство или правителство, след консултация с 

компетентния орган и с органа за преструктуриране, констатира, че 

използването на инструментите за преструктуриране не би било 

достатъчно за защита на обществения интерес, ако преди това на ЦК е 

предоставена публична капиталова подкрепа чрез инструмент за 

капиталова подкрепа. 
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Член 46 

Инструмент за публична капиталова подкрепа 

1. За рекапитализацията на ЦК може да бъде предоставена публична финансова 

подкрепа в замяна на инструменти на собственост. 

2. ЦК — обект на инструмент за публична капиталова подкрепа, се управлява на 

търговска и професионална основа. 

3. Инструментите на собственост, посочени в параграф 1, биват продадени на 

частен купувач, веднага щом търговските и финансовите обстоятелства 

позволяват това. 

Член 47 

Инструмент за временна публична собственост 

1. ЦК може да стане временна публична собственост посредством едно или 

повече нареждания за прехвърляне на инструменти на собственост, изпълнени 

от държава членка към получател, който е: 

а) определено от държавата членка лице;  

б) дружество, притежавано изцяло от държавата членка. 

2. ЦК — обект на инструмент за временна публична собственост, се управлява на 

търговска и професионална основа и бива продаден на частен купувач, веднага 

щом търговските и финансовите обстоятелства позволяват това, като се 

разглежда също така възможността за възстановяване на разходите за 

преструктуриране. 

ГЛАВА IV  

Правомощия за преструктуриране 

Член 48  

Общи правомощия 

1. Органът за преструктуриране разполага с всички правомощия, необходими за 

ефективното използване на инструментите за преструктуриране, включително: 

а) правомощието да изисква от всяко лице да предостави на органа за 

преструктуриране информацията, която му е необходима за вземане на 
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решение и подготовка на действие по преструктуриране, включително 

актуализиране и допълване на информацията, предоставена в план за 

преструктуриране или изисквана при проверки на място; 

б) правомощието да поема контрола над ЦК в режим на преструктуриране и 

да упражнява всички права и правомощия, предоставени на 

притежателите на инструменти на собственост и ръководния съвет на 

ЦК; 

бa) правомощието да променя или изменя оперативните правила на ЦК, 

включително по отношение на условията за участие, когато тези 

изменения са необходими за отстраняване на пречките пред 

възможността за преструктуриране; 

бб) правомощието да се въздържа от налагане на изпълнението на 

определени договорни задължения съгласно правилата на ЦК и 

договореностите или по друг начин да се отклонява от правилата на 

ЦК и договореностите, когато това е необходимо, за да се постигнат 

целите на преструктурирането и да се избегнат значителни 

неблагоприятни последици за финансовата стабилност; 

в) правомощието да прехвърля инструменти на собственост, емитирани от 

ЦК в режим на преструктуриране; 

г) правомощието да прехвърля на друг субект с негово съгласие правата, 

активите, задълженията или пасивите на ЦК; 

д) правомощието да намалява, включително до нула, главницата или 

неуредената сума, дължима във връзка с дългови инструменти или други 

необезпечени задължения на ЦК в режим на преструктуриране; 

е) правомощието да преобразува дългови инструменти или други 

необезпечени задължения на ЦК в режим на преструктуриране в 

инструменти на собственост на този ЦК или на мостов ЦК, на когото са 

били прехвърлени активите, правата, задълженията или пасивите на ЦК в 

режим на преструктуриране; 

ж) правомощието да обезсилва дългови инструменти, емитирани от ЦК в 

режим на преструктуриране; 
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з) правомощието да намалява, включително до нула, номиналната стойност 

на инструментите на собственост на ЦК в режим на преструктуриране и 

да обезсилва такива инструменти на собственост; 

и) правомощието да изисква от ЦК в режим на преструктуриране ▌да 

емитира нови инструменти на собственост, включително 

привилегировани акции или конвертируеми инструменти, обвързани с 

условия; 

й) по отношение на дългови инструменти и други пасиви на ЦК, 

правомощието да променя или изменя техния падеж, да променя размера 

на дължимата лихва или да променя датата, на която лихвата става 

платима, включително да спре плащания за определен период от време; 

к) правомощието да приключва и прекратява финансови договори; 

л) правомощието да освобождава или сменя ръководния съвет и висшия 

ръководен състав на ЦК в режим на преструктуриране; 

м) правомощието да изисква от компетентния орган да направи 

своевременно оценка на купувача на квалифицирано дялово участие, 

чрез дерогация от сроковете, установени в член 31 от Регламент (ЕС) № 

648/2012; 

н) правомощието да намалява, включително до нула, сумата на 

вариационния марж, дължим на клирингов член от ЦК в режим на 

преструктуриране или на клиент на този клирингов член, съгласно 

условията, установени в член 30; 

о) правомощието да прехвърля открити позиции и всякакви свързани 

активи, включително съответните споразумения за финансово 

обезпечение с прехвърлително действие и за предоставяне на финансово 

обезпечение, споразумения за прихващане и споразумения за нетиране, 

от сметката на клирингов член в неизпълнение към клирингов член, 

който не е в неизпълнение, по начин, съответстващ на посоченото в член 

48 от Регламент (ЕС) № 648/2012; 

п) правомощието да налага съществуващи и неуредени договорни 

задължения на участниците в ЦК в режим на преструктуриране; 
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р) правомощието да налага съществуващи и неуредени задължения на 

предприятието майка на ЦК в режим на преструктуриране, включително 

да предоставя финансова подкрепа на ЦК под формата на гаранции или 

кредитни линии; 

с) правомощието да изисква от клиринговите членове да предоставят 

допълнителни парични вноски. 

Органите за преструктуриране могат да упражняват посочените в първа алинея 

правомощия както поотделно, така и във всякакви комбинации. 

2. Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент и рамката на Съюза за 

държавната помощ, посочените по-долу изисквания не се отнасят за орган за 

преструктуриране, упражняващ посочените в параграф 1 правомощия: 

а) изискването за получаване на одобрение или съгласие на публични или 

частни лица; 

б) изискванията, отнасящи се до прехвърлянето на финансови инструменти, 

права, активи или пасиви на ЦК в режим на преструктуриране или 

мостов ЦК; 

в) изискването за уведомяване на публични или частни лица; 

г) изискването за публикуване на известие или проспект; 

д) изискването за подаване или регистриране на документи при друг орган.   

Член 49  

Други престъпления 

1. Когато посоченото в член 48, параграф 1 правомощие е упражнено, органът за 

преструктуриране може да упражни всяко от следните допълнителни 

правомощия:  

а) при спазване на член 65, да осигури необходимите условия за това 

прехвърлянето да не бъде обременено със задължения или тежести, 

засягащи прехвърляните финансови инструменти, права, задължения, 

активи или пасиви; 
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б) да отмени правата за придобиване на бъдещи инструменти на 

собственост; 

в) да изиска от съответния орган да прекрати или да спре допускането до 

търговия на регулиран пазар или официалната регистрация на финансови 

инструменти, емитирани от ЦК, съгласно Директива 2001/34/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета30; 

г) да осигури необходимите условия за това купувачът или мостовият ЦК, 

по силата на съответно член 40 и 42, да бъде третиран като ЦК в режим 

на преструктуриране по отношение на всички права или задължения на 

ЦК в режим на преструктуриране или предприети от него действия, 

включително правата и задълженията, свързани с участието в пазарна 

инфраструктура; 

д) да изиска от ЦК в режим на преструктуриране или от купувача или 

мостовия ЦК, според случая, да предоставя на другата страна 

информация и съдействие;  

е) да осигури необходимите условия за това клиринговият член — 

получател на позициите, разпределени му по силата на посочените в член 

48, параграф 1, букви о) и п) правомощия, да поеме правата и 

задълженията, свързани с участието в ЦК във връзка с тези позиции;  

ж) да прекрати или измени условията на договор, по който ЦК в режим на 

преструктуриране е страна, или да замени купувача или мостовия ЦК, на 

мястото на ЦК в режим на преструктуриране, като страна; 

з) да промени или изменени оперативните правила на ЦК в режим на 

преструктуриране ▌; 

и) да прехвърли членството на клирингов член от ЦК в режим на 

преструктуриране към купувача на ЦК или мостов ЦК. 

Правото на обезщетение, предвидено в настоящия регламент, не се счита за 

задължение или тежест за целите на буква а) от първата алинея. 

                                                 
30  Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2001 г. 

относно допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса 
и относно информацията, която подлежи на публикуване (ОВ L 184, 6.7.2001 г., 
стp. 1). 
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2. Органът за преструктуриране може да вземе мерки за осигуряване на 

непрекъснатостта на стопанската дейност, за да се гарантира ефективността на 

действието по преструктуриране и възможността купувачът или мостовият ЦК 

да извършва прехвърлената стопанска дейност. Тези мерки за осигуряване на 

непрекъснатостта на стопанската дейност могат да включват: 

а) продължаване на действието на договорите, сключени от ЦК в режим на 

преструктуриране, така че купувачът или мостовият ЦК да поеме правата 

и задълженията на ЦК в режим на преструктуриране, свързани с 

прехвърлените финансови инструменти, права, задължения, активи или 

пасиви, и да замени, изрично или мълчаливо, ЦК в режим на 

преструктуриране във всички съответни договорни документи; 

б) заместване на ЦК в режим на преструктуриране с купувача или мостовия 

ЦК в съдебни производства, свързани с прехвърлените финансови 

инструменти, права, задължения, активи или пасиви. 

3. Правомощията, предвидени в параграф 1, буква г) и параграф 2, буква б), не 

засягат следните: 

а) правото на служители на ЦК да прекратят трудов договор; 

б) при спазване на разпоредбите на членове 55, 56 и 57, упражняване на 

договорните права на страна по договора, включително правото на 

прекратяване, когато това е предвидено в условията на договора, в 

резултат на действие или бездействие от страна на ЦК преди 

прехвърлянето или на купувача или мостовия ЦК след прехвърлянето. 

Член 50 Специално управление  

1. Органът за преструктуриране може да назначи един или повече извънредни 

управители, които да заменят ръководния съвет на ЦК в режим на 

преструктуриране. Извънредният управител има достатъчно добра репутация и 

подходящи експертни познания в областта на финансовите услуги, 

управлението на риска и клиринговите услуги в съответствие с член 27, 

параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 648/2012. 

2. Извънредният управител разполага с всички правомощия на акционерите и 

ръководния съвет на ЦК. Извънредният управител може да упражнява тези 
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правомощия само под контрола на органа за преструктуриране. Органът за 

преструктуриране може да наложи ограничения на действията на извънредния 

управител или да изисква предварителното съгласие за определени актове. 

Органът за преструктуриране оповестява публично назначаването, посочено в 

параграф 1, както и реда и условията за това назначаване. 

3. Извънредният управител се назначава за не повече от една година. Органът за 

преструктуриране може да поднови този период, когато това е необходимо за 

постигане на целите на преструктурирането. 

4. Извънредният управител предприема всички мерки, необходими за постигане 

на целите на преструктурирането и за прилагане на действията по 

преструктуриране, предприети от органа за преструктуриране. В случай на 

несъответствия или противоречия това законоустановено задължение има 

предимство пред всяко друго задължение на ръководството съгласно устава на 

ЦК или националното законодателство.  

5. Извънредният управител изготвя доклади за назначилия го орган за 

преструктуриране в началото и края на мандат си и периодично, в 

съответствие с определения от органа за преструктуриране график. В тези 

доклади се описва подробно финансовото състояние на ЦК и се посочват 

основанията за взетите мерки. 

6. Органът за преструктуриране може да освободи извънредния управител по 

всяко време. Той е задължен да освободи извънредния управител в следните 

случаи: 

а) когато извънредният управител не изпълнява задълженията си съгласно 

реда и условията, определени от органа за преструктуриране;  

б) когато целите на преструктурирането ще бъдат постигнати по-добре, ако 

временният управител бъде отстранен или заменен; 

в) когато условията за назначаването вече не са изпълнени. 

7. Когато националното законодателство в областта на несъстоятелността 

предвижда назначаването на синдик, извънредният управител, назначен 

съгласно параграф 1, може да бъде назначен и като синдик или обратно. 
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Член 51  

Правомощия за изискване на предоставянето на услуги и механизми 

1. Органът за преструктуриране може да изисква от ЦК в режим на 

преструктуриране или от субектите в неговата група или клирингови членове 

да предоставят услуги или механизми, които са необходими, за да позволят на 

купувача или мостовия ЦК да извършва ефективно прехвърлената му дейност. 

Първата алинея се прилага независимо дали е образувано обичайно 

производство по несъстоятелност по отношение на субект от същата група 

като ЦК или някой от клиринговите членове на ЦК, или самият ЦК е в режим 

на преструктуриране. 

2. Органът за преструктуриране може да изисква от органи за преструктуриране 

в други държави членки да спазват задълженията, наложени по силата на 

параграф 1, когато тези правомощия се упражняват по отношение на субекти, 

принадлежащи към същата група като ЦК в режим на преструктуриране, или 

на клиринговите членове на този ЦК.  

3. Услугите и механизмите, посочени в параграф 1, не включват финансова 

подкрепа под каквато и да било форма. 

4. Услугите и механизмите по параграф 1 се предоставят: 

а) при същите търговски условия, при които те са били предоставени на ЦК 

непосредствено преди предприемането на действието по 

преструктуриране, когато съществува съответното споразумение; 

б) при приемливи търговски условия, когато липсва съответното 

споразумение или когато срокът му е изтекъл. 

Член 52  

Правомощия за налагане на действия по преструктуриране или мерки за 

предотвратяване на кризи от други държави членки 

1. Когато инструменти на собственост, активи, права, задължения или пасиви на 

ЦК в режим на преструктуриране се намират във или са уредени от 

законодателството на държава членка, различна от държавата членка на органа 

за преструктуриране, всяко прехвърляне или действие за преструктуриране 
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по отношение на тези инструменти, активи, права, задължения или пасиви 

поражда действие съгласно законодателството на другата държава членка. 

2. Органът за преструктуриране на държава членка получава цялата необходима 

помощ от органите на другите съответни държави членки, за да се гарантира, 

че всички инструменти на собственост, активи, права, задължения или пасиви 

се прехвърлят на купувача или мостовия ЦК или всяко друго действие по 

преструктуриране влиза в действие в съответствие с приложимото 

национално законодателство. 

3. Акционерите, кредиторите и третите лица, засегнати от посоченото в параграф 

1 прехвърляне на инструменти на собственост, активи, права, задължения или 

пасиви, нямат право да предотвратят, оспорват или заличат прехвърлянето по 

силата на законодателството на държавата членка, което урежда това 

прехвърляне. 

4. Когато органът за преструктуриране на държава членка използва 

инструментите за преструктуриране, посочени в член 28 или 32, и договорите, 

задълженията, инструментите на собственост или дълговите инструменти на 

ЦК в режим на преструктуриране включват инструменти, договори или 

задължения, които са уредени от законодателството на друга държава членка, 

или задължения към кредитори и договори по отношение на клирингови 

членове или техните клиенти, намиращи се в тази друга държава членка, 

съответните органи в тази друга държава членка гарантират, че всички 

действия, произтичащи от тези инструменти за преструктуриране, пораждат 

действие. 

За целите на първата алинея, акционерите, кредиторите и клиринговите 

членове или техните клиенти, засегнати от тези инструменти за 

преструктуриране, нямат право да оспорват намаляването на главницата или 

дължимата сума по инструмента или задължението или неговото 

преобразуване или реструктуриране. 

5. Посочените по-долу права и защитни механизми се определят в съответствие 

със законодателството на държавата членка на органа за преструктуриране: 
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а) правото на акционерите, кредиторите и трети лица да обжалват съгласно 

член 72 прехвърлянето на инструменти на собственост, активи, права, 

задължения или пасиви по параграф 1 от настоящия член; 

б) правото на засегнатите кредитори да обжалват съгласно член 72 

намаляването на главницата или дължимата сума или преобразуването 

или реструктурирането на инструмент, задължение или договор, попадащ 

в обхвата на параграф 4 от настоящия член; 

в) защитните механизми при частични прехвърляния по глава V, свързани с 

активите, правата, задълженията или пасивите, посочени в параграф 1 от 

настоящия член. 

Член 53  

Правомощия по отношение на активи, договори, права, пасиви, задължения и 

инструменти на собственост на лица, намиращи се в трети държави или уредени от 

тяхното законодателство 

1. Когато действие по преструктуриране засяга активи или договори на лица, 

намиращи се в трета държава, или инструменти на собственост, права, 

задължения или пасиви, уредени от законодателството на трета държава, 

органите за преструктуриране могат да изискват: 

а) ЦК в режим на преструктуриране и получателят на тези активи, 

договори, инструменти на собственост, права, задължения или пасиви да 

предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че действието 

ще влезе в сила; 

б) ЦК в режим на преструктуриране да държи инструменти на собственост, 

активи или права или да погаси пасивите или задълженията от името на 

получателя, докато действието влезе в сила; 

в) разумните разходи, направени правомерно от получателя при 

извършването на действие, изисквано съгласно букви а) и б) от 

настоящия параграф, да бъдат възстановени по един от посочените в член 

27, параграф 9 начини. 

2. За целите на параграф 1, органът за преструктуриране може да изисква от ЦК 

да осигури включването на разпоредба в неговите договори и други 
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споразумения с клирингови членове и притежатели на инструменти на 

собственост и дългови инструменти или други задължения, намиращи се в 

трети държави или уреждани от правото на тези трети държави, чрез 

която те се съгласяват да приемат действия по отношение на техните активи, 

договори, права, задължения и пасиви, предприети от органа за 

преструктуриране, включително прилагането на членове 55, 56 и 57. Органът 

за преструктуриране може да изиска от ЦК да му представи правно 

становище относно възможността за осигуряване на изпълнението на 

тези разпоредби и относно тяхната ефективност. 

3. Когато посоченото в параграф 1 действие по преструктуриране не влезе в сила, 

това действие е недействително по отношение на съответните инструменти на 

собственост, активи, права, задължения или пасиви. 

Член 54  

Изключване на определени договорни условия при ранна намеса и преструктуриране 

1. Дадена мярка за предотвратяване на кризи или действие по преструктуриране, 

предприето в съответствие с настоящия регламент, или всяко събитие, което е 

пряко свързано с прилагането на това действие, не се счита за изпълнително 

събитие или производство по несъстоятелност по смисъла на Директива 

2002/47/ЕО или Директива 98/26/ЕО, при условие че продължава изпълнението 

на същинските договорни задължения, включително задълженията за плащане 

и изпълнение, както и за осигуряване на обезпечение. 

За целите на първата алинея, процедурите на трети държави за 

преструктуриране, признати съгласно член 75 или по усмотрение на органа за 

преструктуриране, се считат за действие по преструктуриране, предприето в 

съответствие с настоящия регламент. 

2. Посочените в параграф 1 мярка за предотвратяване на кризи или действие по 

преструктуриране не се използват за: 

а) упражняване на право на прекратяване, спиране, изменение, нетиране 

или прихващане, включително във връзка с договор, сключен от субект 

от групата, към която принадлежи ЦК, включващ разпоредби за 

кръстосано неизпълнение или задължения, които са гарантирани или 

обезпечени по друг начин от субект от групата; 
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б) придобиване на владение, упражняване на контрол или налагане 

изпълнението на обезпечение върху собственост на съответния ЦК или 

субект от групата във връзка с договор, включващ разпоредби за 

кръстосано неизпълнение; 

в) въздействие върху договорни права на съответния ЦК или субект от 

групата във връзка с договор, включващ разпоредби за кръстосано 

неизпълнение. 

Член 55  

Правомощие за спиране на изпълнението на определени задължения 

1. Органът за преструктуриране може да спре изпълнението на задължения за 

плащане или изпълнение на двете страни по договорите, сключени от ЦК в 

режим на преструктуриране, от момента на публикуване на съобщението за 

спиране в съответствие с член 70 до края на работния ден, следващ 

публикуването. 

За целите на първата алинея, краят на работния ден означава полунощ в 

държавата членка на органа за преструктуриране. 

2. Когато падежът на дадено задължение за плащане или изпълнение настъпва в 

рамките на срока на спиране, плащането или изпълнението става дължимо 

незабавно след изтичане на срока на спирането. 

3. Органът за преструктуриране не упражнява правомощието, посочено в 

параграф 1, по отношение на задължения за плащане и доставка към системи 

или оператори на системи, определени за целите на Директива 98/26/ЕО, 

включително други централни контрагенти, и централни банки. 

Член 56  

Правомощие за ограничаване на правата върху ценни книжа 

1. Органът за преструктуриране може да възпре обезпечените кредитори на ЦК в 

режим на преструктуриране да предявят правата си по отношение на активи на 

ЦК в режим на преструктуриране от момента на публикуване на съобщението 

за ограничаване в съответствие с член 70 до края на работния ден, следващ 

публикуването. 
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За целите на първата алинея, краят на работния ден означава полунощ в 

държавата членка на органа за преструктуриране.  

2. Органът за преструктуриране не упражнява правомощието, посочено в 

параграф 1, по отношение на ценни книжа на системи или оператори на 

системи, определени за целите на Директива 98/26/ЕО, включително други 

централни контрагенти, и централни банки във връзка с активи, заложени от 

ЦК в режим на преструктуриране или предоставени от него под формата на 

маржин или обезпечение. 

Член 57  

Правомощие за временно спиране на упражняването на правото на прекратяване 

1. Органът за преструктуриране може да спре упражняването на правата на 

прекратяване на всяка страна по договор с ЦК в режим на преструктуриране от 

момента на публикуване на съобщението за прекратяване в съответствие с 

член 70 до края на работния ден, следващ публикуването, при условие че 

задълженията за плащане и доставка и за предоставяне на обезпечение 

продължават да се изпълняват.  

За целите на първата алинея, краят на работния ден означава полунощ в 

държавата членка на органа за преструктуриране. 

2. Органът за преструктуриране не упражнява правомощието, посочено в 

параграф 1, по отношение на системи или оператори на системи, определени за 

целите на Директива 98/26/ЕО, включително други централни контрагенти, и 

централни банки.  

3. Страна по договор може да упражни право на прекратяване по този договор 

преди края на посочения в параграф 1 срок, когато тази страна получи 

съобщение от органа за преструктуриране, че правата и задълженията по 

договора няма да бъдат: 

а) прехвърлени на друг субект;  

б) предмет на обезценяване, преобразуване или използване на инструмент 

за преструктуриране за разпределяне на загуби или позиции. 
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4. Когато съобщението, посочено в параграф 3, не е било направено, правата на 

прекратяване могат да бъдат упражнени след изтичането на срока на спиране, 

при спазване на член 54, както следва: 

а) когато правата и задълженията по договора са прехвърлени на друг 

субект, контрагентът може да упражни правата на прекратяване съгласно 

съответните договорни условия единствено ако субектът получател 

причинява настъпването или продължаването на изпълнителното 

събитие; 

б) когато правата и задълженията по договора остават за ЦК в режим на 

преструктуриране, се прилагат правата за прекратяване в 

съответствие с условията за прекратяване, посочени в договора 

между ЦК и съответният контрагент, само ако изпълнителното 

събитие настъпи или продължава след изтичането на периода на 

спирането. 

Член 58  

Правомощие за упражняване на контрол върху ЦК 

1. Органът за преструктуриране може да упражнява контрол върху ЦК в режим 

на преструктуриране като: 

а) управлява дейностите и услугите на ЦК, упражнявайки правомощията на 

неговите акционери и ръководен съвет и консултирайки се с комитета за 

управление на риска;  

б) управлява и се разпорежда с активите и собствеността на ЦК в режим на 

преструктуриране. 

Контролът по първа алинея може да бъде упражняван пряко от органа за 

преструктуриране или непряко — от лице или лица, назначени от органа за 

преструктуриране.  

2. Когато упражнява контрол върху ЦК, органът за преструктуриране не се 

считат за управител „в сянка“, нито за фактически управител съгласно 

националното законодателство. 

Член 59 
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Упражняване на правомощия от страна на органите за преструктуриране 

При спазване на член 72, органите за преструктуриране предприемат действия по 

преструктуриране чрез изпълнителна заповед в съответствие с националните 

административни правомощия и процедури. 

 

ГЛАВА V 

Защитни механизми 

Член 60  

Принцип за справедливо третиране на кредиторите 

При използване на един или повече инструмента за преструктуриране органът за 

преструктуриране следва да се стреми да гарантира, че акционерите, кредиторите, 

клиринговите членове и техните клиенти не понасят по-големи загуби, отколкото 

биха понесли, ако органът по преструктуриране не би предприел действия по 

преструктуриране по отношение на ЦК по времето, когато органът за 

преструктуриране е преценил, че условията за преструктуриране съгласно член 22, 

параграф 1 са изпълнени, а вместо това те са поели евентуалните неуредени 

задължения съгласно плана за възстановяване на ЦК и всички други договорни 

механизми в неговите оперативни правила за събития, свързани с неизпълнение, или 

за събития, несвързани с неизпълнение, и ЦК е бил недействащо предприятие без 

остатъчна франчайзингова стойност и е бил ликвидиран по реда на обичайното 

производство по несъстоятелност, като се отчитат надлежно всички възможни 

неблагоприятни последици от системна нестабилност и сътресения на пазара. 

а) ▌ 

б) ▌ 

Реалистични неблагоприятни последици от системната нестабилност и 

сътресенията на пазара, посочени в първа алинея, не се вземат предвид, докато 

регулаторните технически стандарти, посочени в параграф 5 от член 61, не 

дават възможност за тяхното оценяване. 

След като регулаторните технически стандарти, посочени в параграф 5 от 

член 61, са влезли в сила, органите за преструктуриране вземат предвид 



 

 625 

реалистични неблагоприятни последици на системната нестабилност и 

сътресенията на пазара за целите на първа алинея. 

Член 61  

Оценка на прилагането на принципа за справедливо третиране на кредиторите 

1. За целите на информирането на заинтересованите страни, изложени на 

ЦК, ЦК изготвя оценка на това как загубите биха засегнали всяка 

категория кредитори при извънредни, но реалистични сценарии за 

събития, свързани с неизпълнение на задължения, и събития, които не са 

свързани с неизпълнение на задължения, водещи до несъстоятелността на 

ЦК, и актуализира тази оценка ежегодно. 

Тази оценка напълно отразява договорните споразумения, регулиращи 

каскадния принцип на ЦК, и съответства на методиката за 

допълнително обезпечение и стрес тестове, използвана с цел изпълнение 

на задълженията на ЦК съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012.  

1а. За целите на оценката на спазването на принципа за справедливо 

третиране на кредиторите, установен в член 60, органът за 

преструктуриране гарантира, че оценката се извършва от независимо 

лице, веднага след като са извършени действия по преструктуриране.  

2. Посочената в параграф 1 оценка включва: 

а) третирането, което акционерите, кредиторите и клиринговите членове 

или техните клиенти биха получили, ако органът за преструктуриране 

не бе предприел действие по преструктуриране на ЦК в момента, когато 

е преценил, че условията за преструктуриране съгласно член 22, 

параграф 1 са изпълнени, а вместо това те са поели да осигурят 

изпълнението на евентуалните неуредени задължения съгласно плана за 

възстановяване на ЦК и други механизми в неговите оперативни правила 

и ЦК е бил ликвидиран по реда на обичайното производство по 

несъстоятелност като недействащо предприятие без остатъчна 

франчайзингова стойност, като се отчитат надлежно всички 

възможни неблагоприятни последици от системна нестабилност и 

сътресения на пазара,  
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б) действителното третиране, което акционерите, кредиторите и 

клиринговите членове и техните клиенти са получили при 

преструктурирането на ЦК;  

в) дали съществува разлика между третирането по буква а) и третирането 

по буква б). 

3. За целите на определянето на третирането, посочени в параграф 2, буква а), 

при посочената в параграф 1 оценка не се взима под внимание предоставянето 

на извънредна публична финансова подкрепа на ЦК в режим на 

преструктуриране и методиката на ценообразуване на ЦК не се взема 

предвид, ако тази методика не отразява ефективните пазарни условия. 

4. Посочената в параграф 1 оценка се различава от оценката, извършена по член 

24, параграф 3. 

5. Като вземе предвид всички регулаторни технически стандарти, изготвени в 

съответствие с член 74, параграф 4 от Директива 2014/59/ЕС, ЕОЦКП 

разработва проекти на регулаторни технически стандарти за уточняване на 

методологията за извършване на оценката, посочена в параграф 1, 

включително, ако или когато е технически възможно, оценката на 

реалистични неблагоприятни последици от системна нестабилност и 

сътресения на пазара.  

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни стандарти в срок 

от [СП: да се въведе дата 12 месеца от датата на влизане в сила на 

регламента].  

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа 

алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, 

предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Член 62  

Защитни механизми за акционери, кредитори, клирингови членове и клиенти на 

клирингови членове 

Когато според оценката, извършена съгласно член 61, някой от акционерите, 

кредиторите, клиринговите членове или клиентите на клиринговите членове е 

понесъл по-големи загуби, отколкото би понесъл, ако органът за преструктуриране не 
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бе предприел действия по преструктуриране по отношение на ЦК, а вместо това те са 

поели евентуалните неуредени задължения съгласно плана за възстановяване на ЦК 

или други механизми в неговите оперативни правила, или ЦК е бил ликвидиран по 

реда на обичайното производство по несъстоятелност, акционерите, кредиторите и 

клиринговите членове имат право да поискат изплащане на разликата.  

Член 62a 

Възстановяване на плащанията 

Органът за преструктуриране си възстановява всички разумни разходи, направени 

във връзка с плащане, посочено в член 62, по някой от следните начини: 

а) от ЦК в режим на преструктуриране — като привилегирован 

кредитор; 

б) от всяка насрещна престация, заплатена от купувача — когато е 

използван инструментът за продажба на стопанска дейност; 

в) от постъпленията, получени в резултат на прекратяването на 

мостовия ЦК – като привилегирован кредитор; 

г) от всеки клирингов член, доколкото клирингов член не понася по-

големи загуби, отколкото би понесъл, ако органът за 

преструктуриране не е бил предприел действие по преструктуриране 

на ЦК, а вместо това те са били поели евентуалните неуредени 

задължения съгласно плана за възстановяване на ЦК или други 

механизми в неговите оперативни правила, или ЦК е бил ликвидиран 

при обичайно производство по несъстоятелност. 

Член 63  

Защитни механизми за контрагентите при частични прехвърляния 

Защитните мерки, предвидени в членове 64, 65 и 66, се прилагат при следните 

обстоятелства: 

а) когато органът за преструктуриране прехвърля на купувача някои, но не 

всички активи, права, задължения или пасиви на ЦК в режим на 

преструктуриране или мостов ЦК; 
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б) когато органът за преструктуриране упражнява правомощията, посочени 

в член 49, параграф 1, буква ж). 

Член 64  

Защитните мерки за споразумения за финансово обезпечение, споразумения за 

прихващане и споразумения за нетиране 

Органът за преструктуриране гарантира, че използването на инструмент за 

преструктуриране не води до прехвърляне на някои, но не всички права и задължения 

по споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие, споразумение 

за прихващане или споразумение за нетиране между ЦК в режим на преструктуриране 

и други страни по споразуменията, или в изменение или прекратяване на правата и 

задълженията по тези споразумения чрез използването на допълнителни правомощия. 

Посочените в първата алинея споразумения включват всички споразумения, по които 

страните имат право да извършват прихващане или нетиране на тези права или 

задължения. 

Член 65  

Защитните мерки за споразумения за обезпечение 

Без да се засяга използването на инструментите за разпределяне на позициите в 

член 29, органът за преструктуриране гарантира, че използването на инструмент за 

преструктуриране не води до някоя от следните ситуации по отношение на 

споразумения за обезпечение между ЦК в режим на преструктуриране и други страни 

по тези споразумения: 

а) прехвърляне на активите, с които е обезпечено задължението, освен ако това 

задължение и ползата от обезпечението също са прехвърлени; 

б) прехвърляне на обезпечено задължение, освен ако ползите от обезпечението 

също са прехвърлени; 

в) прехвърляне на ползата от обезпечението освен ако обезпеченото задължение 

също е прехвърлено;  

г) изменение или прекратяване на споразумение за обезпечение чрез 

използването на допълнителни правомощия, ако в резултат на това изменение 

или прекратяване задължението престава да бъде обезпечено. 



 

 629 

Член 66  

Защитните мерки за структурирани финансови споразумения и покрити облигации 

Органът за преструктуриране гарантира, че използването на инструмент за 

преструктуриране не води до някоя от следните ситуации по отношение на 

структурирани финансови споразумения, в т.ч. покрити облигации: 

а) прехвърлянето на част, но не на всички активи, права и задължения, които 

представляват или са част от структурирани финансови споразумения, по 

които ЦК в режим на преструктуриране е страна; 

б) прекратяването или изменението чрез използването на допълнителни 

правомощия на активи, права и задължения, които представляват или са част 

от структурирани финансови споразумения, по които ЦК в режим на 

преструктуриране е страна. 

За целите на първата алинея, структурираните финансови споразумения 

включват секюритизация и инструменти, използвани за целите на 

хеджирането, които представляват неразделна част от покритието на групата и 

които според националното законодателство са обезпечени по сходен начин с 

покритите облигации, включващи предоставянето и държането на обезпечение 

от страна по споразумението или от попечител, агент или представител. 

Член 67  

Частични прехвърляния: защита на системи за търговия, системи за клиринг и 

системи за сетълмент 

1. Органът за преструктуриране гарантира, че използването на инструмент за 

преструктуриране не засяга работата на системи и правилата на системи, 

попадащи в обхвата на Директива 98/26/EО, когато органът за 

преструктуриране: 

а) прехвърля на купувач част, но не всички активи, права, задължения или 

пасиви на ЦК в режим на преструктуриране;  

б) прекратява или изменя условията на договор, по който ЦК в режим на 

преструктуриране е страна, или заменя купувач или мостов ЦК като 

страна. 
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2. За целите на параграф 1, органът за преструктуриране гарантира, че 

използването на инструменти за преструктуриране не води до някоя от 

следните ситуации: 

а) отмяна на нареждане за прехвърляне съгласно член 5 от Директива 

98/26/ЕО; 

б) нарушаване на правното действие на нарежданията за прехвърляне и 

нетирането съгласно изискванията на членове 3 и 5 от Директива 

98/26/ЕО; 

в) нарушаване на използването на средства, ценни книжа или кредитни 

механизми съгласно изискванията на член 4 от Директива 98/26/ЕО; 

г) нарушаване на защитата на обезпечение съгласно изискванията на член 9 

от Директива 98/26/ЕО;  

ГЛАВА VI  

Процедурни задължения 

Член 68  

Изисквания за уведомяване 

1. ЦК уведомява компетентния орган, когато счита, че не изпълнява или има 

вероятност да не изпълни задълженията си по смисъла на член 22, параграф 2. 

2. Компетентният орган информира органа за преструктуриране за всички 

уведомления, получени по параграф 1, и за всички мерки за възстановяване 

или други мерки в съответствие с дял IV, които компетентният орган изисква 

да бъдат предприети от ЦК.  

Компетентният орган информира органа за преструктуриране за всяка 

извънредна ситуация, посочена в член 24 от Регламент (ЕС) № 648/2012, по 

отношение на ЦК и за всяко уведомление, получено в съответствие с член 48 

от същия регламент. 

3. Ако компетентният орган или органът за преструктуриране констатира, че 

условията по член 22, параграф 1, букви а) и б) са изпълнени по отношение на 

ЦК, той уведомява своевременно следните органи: 

а) компетентния орган или органа за преструктуриране за този ЦК; 
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б) компетентния орган за предприятието майка на ЦК; 

ба) надзорната колегия на този ЦК; 

бб) колегията за преструктуриране на този ЦК; 

в) централната банка; 

г) компетентното министерство; 

д) ЕССР и определения национален макропруденциален орган.  

Член 69  

Решение на органа за преструктуриране 

1. След уведомление от компетентния орган съгласно член 68, параграф 3 

органът за преструктуриране констатира дали са необходими действия по 

преобразуване. 

2. Решението дали да бъдат предприети действие по преструктуриране по 

отношение на ЦК съдържа информация за следното: 

а) оценката на органа за преструктуриране дали ЦК изпълнява условията за 

преструктуриране; 

б) всяко действие, което органът за преструктуриране възнамерява да 

предприеме, включително решение да се пристъпи към ликвидация, 

назначаване на управител или всяка друга мярка в съответствие с 

приложимото обичайно производство по несъстоятелност или, при 

спазване на член 27, параграф 1, буква д), в съответствие с националното 

законодателство. 

Член 70  

Процедурни задължения на органите за преструктуриране 

1. След като предприеме на действие по преструктуриране, органът за 

преструктуриране уведомява веднага щом това е практически осъществимо 

всеки един от следните: 

а) ЦК в режим на преструктуриране; 

б) колегията за преструктуриране; 
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в) определения национален макропруденциален орган и ЕССР; 

г) Комисията, Европейската централна банка и ЕОЗППО;  

д) операторите на системите, обхванати от Директива 98/26/ЕО ЦК, в които 

участва ЦК в режим на преструктуриране. 

2. В изискваното съгласно параграф 1 уведомление се включва копие от 

заповедта или акта, по силата на който е взето съответното действие, и се 

посочва датата, от която действието по преструктуриране влиза в сила. 

При уведомяването на колегията за преструктуриране съгласно параграф 1, буква б) се 

посочва също така дали действието по преструктуриране се отклонява от плана за 

преструктуриране и се представят мотивите за това отклонение. 

3. Копие от заповедта или акта, по силата на който се предприема действието по 

преструктуриране, или съобщение, в което се обобщават последиците на 

действието по преструктуриране, и, ако е приложимо – редът и срокът в 

случай на спиране или ограничаване по членове 55, 56 и 57, се публикува чрез 

всяко от посочените по-долу средства: 

а) интернет страницата на органа за преструктуриране; 

б) интернет страницата на компетентния орган, ако е различен от органа за 

преструктуриране, или на интернет страницата на ЕОЦКП; 

в) на интернет страницата на ЦК в режим на преструктуриране; 

г) когато инструментите на собственост или дълговите инструменти на ЦК 

в режим на преструктуриране са допуснати за търговия на регулиран 

пазар, средствата за оповестяване на регулирана информация относно ЦК 

в режим на преструктуриране в съответствие с член 21, параграф 1 от 

Директива 2004/109/EО на Европейския парламент и на Съвета31. 

                                                 
31  Директива 2004/109/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 

2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на 
информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на 
регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (OВ L 390, 
31.12.2004 г., стр. 38). 
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4. Когато инструментите на собственост или дълговите инструменти не са 

допуснати за търговия на регулиран пазар, органът за преструктуриране 

гарантира, че документите, осигуряващи доказателство за заповедта по 

параграф 3, се изпращат на притежателите на инструменти на собственост и 

кредиторите на ЦК в режим на преструктуриране, които могат да бъдат 

установени чрез регистрите или базите данни на ЦК в режим на 

преструктуриране, които са на разположение на органа за преструктуриране. 

Член 71  

Поверителност 

1. Изискванията за спазване на професионална тайна са задължителни за 

следните лица: 

а) органите за преструктуриране; 

б) компетентните органи, ЕОЦКП и ЕБО; 

в) компетентните министерства; 

г) извънредните управители или временните управители, назначени 

съгласно настоящия регламент; 

д) потенциални приобретатели, с които органите за преструктуриране са се 

свързали и на които са направили предложение, независимо дали 

връзката или предложението са направени като подготовка за 

използването на инструмента за продажба на стопанска дейност и дали 

предложението е довело до придобиване; 

е) одитори, счетоводители, правни и професионални съветници, оценители 

и други експерти, наети пряко или косвено от органите за 

преструктуриране, компетентните органи, компетентните министерства 

или от потенциалните приобретатели, посочени в буква д); 

ж) централни банки и други органи, участващи в процеса на 

преструктуриране; 

з) мостов ЦК; 



 

 634 

и) всяко друго лице, което пряко или косвено, постоянно или временно 

предоставя услуги или е предоставяло услуги на лицата, посочени в 

букви а)—к); 

й) висшия ръководен състав, членовете на ръководния съвет на ЦК и 

служителите на органите или субекти, посочени в букви а)—к), преди, по 

време и след назначаването им. 

к) всички други членове на колегията за преструктуриране, които не са 

посочени в букви а), б), в) и ж). 

2. За да се осигури спазването на изискванията за поверителност, определени в 

параграфи 1 и 3, лицата, посочени в параграф 1, букви а), б), в), ж), з) и к) 

гарантират наличието на вътрешни правила, включително правила за 

гарантиране на запазването на поверителността на информацията в кръга на 

лицата, участващи пряко в процеса на преструктуриране. 

3. На посочените в параграф 1 лица се забранява да разкриват на лице или орган 

поверителна информация, получена в хода на техните професионални 

дейности от компетентен орган или орган за преструктуриране във връзка с 

техните функции по настоящия регламент, освен ако информацията се 

разкрива при упражняване на функциите им в съответствие с настоящия 

регламент или в обобщена или сбита форма, така че отделните ЦК да не могат 

да бъдат идентифицирани, или след изричното и предварително съгласие на 

органа или на ЦК, които са предоставили информацията. 

Преди да бъде разкрита каквато и да било информация, посочените в параграф 

1 лица оценяват последиците, които разкриването ѝ може да има за 

обществения интерес по отношение на финансовата, паричната или 

икономическата политика, за търговските интереси на физически и 

юридически лица, както и за целите на инспекциите, разследванията и одитите.  

Процедурата за оценяване на последиците от разкриването на информацията 

включва конкретна оценка на последиците от разкриването на съдържанието и 

подробностите относно плановете за възстановяване и преструктуриране по 

членове 9 и 13 и резултата от оценките, извършвани в съответствие с членове 

10 и 16. 



 

 635 

При нарушение на настоящия член всяко лице или субект по параграф 1 носи 

гражданска отговорност в съответствие с националното законодателство. 

4. Чрез дерогация от параграф 3, лицата, посочени в параграф 1, могат да 

обменят поверителна информация със следните лица, при условие че за целите 

на този обмен съществуват споразумения за поверителност: 

а) всяко друго лице, когато това е необходимо за целите на планирането и 

осъществяването на действие по преструктуриране; 

б) парламентарни комисии за проверка в съответните държави членки, 

сметните палати в съответните държави членки и други субекти, 

отговарящи за извършването на проверки в съответните държави членки;  

в) националните органи, отговарящи за надзора върху платежните системи, 

органите, отговорни за обичайното производство по несъстоятелност, 

органи, на които са възложени публични задължения за надзор върху 

други субекти от финансовия сектор, органите, отговорни за надзора 

върху финансовите пазари и застрахователните предприятия, и 

инспекторите, които действат от тяхно име, органите, отговорни за 

поддържането на стабилността на финансовата система в държавите 

членки чрез използването на макропруденциални правила, органите, 

отговорни за защитата на стабилността на финансовата система, както и 

лицата, натоварени с извършването на задължителни одити. 

5. Настоящият член не възпрепятства: 

а) служителите и експертите на органите или субектите по параграф 1, 

букви а)—ж) и буква к) да обменят информация помежду си в рамките на 

всеки орган или субект;  

б) органите за преструктуриране и компетентните органи, включително 

техните служители и експерти, да обменят за целите на планирането или 

изпълнението на дадено действие по преструктуриране информация 

помежду си и с други органи за преструктуриране в Съюза, други 

компетентни органи в Съюза, компетентни министерства, централни 

банки, органи, отговорни за обичайните производства по 
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несъстоятелност, органите, отговорни за поддържането на стабилността 

на финансовата система в държавите членки чрез използването на 

макропруденциални правила, лица, натоварени с извършването на 

задължителни одити, ЕБО, ЕОЦКП или, при спазване на член 78, 

органите на трети държави, които изпълняват равностойни функции на 

тези на органите за преструктуриране, или, при спазване на строги 

изисквания за поверителност, на потенциален приобретател. 

6. Настоящият член не засяга националното законодателство, уреждащо 

разкриването на информация за целите на съдебните производства по 

граждански или наказателни дела. 

ГЛАВА VII 

Право на обжалване и изключване на други действия 

Член 72 

Предварително съдебно одобрение и право на обжалване 

1. ▌2. Всички лица, засегнати от решение за предприемане на мярка за 

управление на кризи или от решение за упражняване на правомощие, различно 

от действие по преструктуриране, имат правото да обжалват това решение. 

3. Всички лица, засегнати от решение за предприемане на действие по 

преструктуриране, имат правото да обжалват това решение.  

4. Правото на обжалване, посочено в параграф 3, се прилага при следните 

условия: 

а) решението на органа за преструктуриране подлежи на незабавно 

изпълнение и поражда оборимата презумпция, че спирането на неговото 

изпълнение би било в противоречие с обществения интерес; 

б) обжалването се разглежда по реда на бързото производство; 

в) съдът основава преценката си върху извършените от органа за 

преструктуриране икономически оценки на фактите. 

4a. Решение на органа по преструктуриране за предприемане на действие по 

преструктуриране, мярка за предотвратяване на кризи или решение за 
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упражняване на каквото и да било правомощие, различно от действие по 

преструктуриране, се анулира по същество само ако е произволно и 

необосновано към момента на решението, въз основа на информацията, 

която е била налична по това време. 

4б. Обжалването няма автоматичен суспензивен ефект по отношение на 

обжалваното решение. 

5. Когато трябва да се защитят интересите на добросъвестни трети лица, които в 

резултат на действие по преструктуриране са придобили инструменти на 

собственост, активи, права, задължения или пасиви на ЦК в режим на 

преструктуриране, отмяната на решение на орган за преструктуриране не 

засяга последващи административни актове или сделки, сключени от 

съответния орган за преструктуриране и основани на отмененото решение. 

За целите на първата алинея, средствата за правна защита на заявителя при 

отмяна на решение на органа по преструктуриране се ограничават до 

обезщетение за щетите, претърпени в резултат на това решение. 

Член 73  

Ограничения на други съдебни производства 

1. По отношение на ЦК не може да бъде започнато обичайно производство по 

несъстоятелност, освен по инициатива на органа за преструктуриране или с 

негово съгласие в съответствие с параграф 3. 

2. Компетентните органи и органите за преструктуриране биват незабавно 

уведомявани за всяко заявление за започване на обичайно производство по 

несъстоятелност по отношение на ЦК, независимо дали ЦК е в режим на 

преструктуриране, или е оповестено публично решение в съответствие с член 

70, параграф 3; 

3. Отговорните за обичайното производство по несъстоятелност органи може да 

започнат това производство само след като органът за преструктуриране ги е 

уведомил за решението си да не предприема действие по преструктуриране по 

отношение на ЦК или когато не е получено уведомление в рамките на седем 

дни от уведомлението, посочено в параграф 2. 
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Когато това е необходимо за ефективното използване на инструментите и 

правомощията за преструктуриране, органите за преструктуриране могат да 

поискат от съда в съответствие с преследваната цел да спре за определен срок 

всяко съдебно действие или производство, по което ЦК в режим на 

преструктуриране е или може да бъде страна. 
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ДЯЛ VІ ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ 

Член 74  

Споразумения с трети държави 

1. В съответствие с член 218 от ДФЕС Комисията може да представя на Съвета 

препоръки за договарянето на споразумения с една или повече трети държави 

относно средствата за сътрудничество между органите за преструктуриране и 

съответните органи на третите държави във връзка с изготвянето на планове за 

възстановяване и планове за преструктуриране по отношение на ЦК и ЦК от 

трети държави, във връзка със следните случаи: 

а) когато ЦК от трета държава предоставя услуги или има дъщерни 

предприятия в една или повече държави членки; 

б) когато ЦК, установен в държава членка, предоставя услуги или има едно 

или повече дъщерни предприятия в трета държава. 

бa) когато значителен брой клирингови членове на даден ЦК са 

установени в тази трета държава; 

бб) когато ЦК от трета държава има значителен брой клирингови 

членове, които са установени в Съюза. 

2. Посочените в параграф 1 споразумения имат за цел по-специално да установят 

процеси и механизми за сътрудничество при изпълнение на задачите и 

упражняване на правомощията, посочени в член 77, включително необходимия 

за тези цели обмен на информация,. 

Член 75  

Признаване и изпълнение на процедури за преструктуриране на трета държава 

1. Настоящият член се прилага по отношение на процедури за преструктуриране 

на трета държава, когато няма влязло в сила международно споразумение по 

член 74, параграф 1 със съответната трета държава и до влизането в сила на 

такова споразумение. Той се прилага и след влизането в сила на международно 

споразумение по член 74, параграф 1 със съответната трета държава, 
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доколкото признаването и изпълнението на процедури за преструктуриране на 

третата държава не са уредени от това споразумение. 

2. Съответните национални органи признават процедурите за преструктуриране 

на трета държава по отношение на ЦК от трета държава във всеки един от 

следните случаи:  

а) ЦК от трета държава предоставя услуги или има дъщерни предприятия, 

установени в една или повече държави членки; 

б) ЦК от трета държава притежава активи, права, задължения или пасиви, 

намиращи се в една или повече държави членки или уредени от 

законодателството на тези държави членки. 

Съответните национални органи осигуряват изпълнението на признатите 

процедури за преструктуриране на трета държава в съответствие със своето 

национално законодателство. 

3. Съответните национални органи разполагат най-малко със следните 

правомощия: 

а) да упражняват правомощията за преструктуриране по отношение на: 

(i) активите на ЦК от трета държава, намиращи се в тяхната държава 

членка или уредени от законодателството на тяхната държава 

членка; 

(ii) правата или задълженията на ЦК от трета държава, които са 

заведени в тяхната държава членка, или претенциите по отношение 

на които са изпълними в тяхната държава членка; 

б) да извършват, включително да изискат от друго лице да извърши 

прехвърляне на инструменти на собственост към дъщерно предприятие, 

установено в съответната държава членка; 

в) да упражняват правомощията по член 55, 56 и 57 по отношение на 

правата на всяка страна по договор със субект, посочен в параграф 2 от 

настоящия член, когато тези правомощия са необходими за изпълнението 

на процедурите за преструктуриране на трета държава; 
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г) да лишат от възможност за изпълнение всяко договорно право за 

прекратяване, приключване или ускоряване на договори или засягане на 

договорните права на субекти, посочени в параграф 2, и други субекти от 

група, когато такова право произтича от действие по преструктуриране, 

предприето по отношение на ЦК от трета държава, независимо дали от 

самия орган за преструктуриране на третата държава или по друг начин, 

в съответствие с правни или общи административни изисквания за 

мерките за преструктуриране в тази държава, при условие че 

съществените задължения по този договор, включително задълженията за 

плащане и доставка и предоставянето на обезпечение, продължават да се 

изпълняват. 

4. Признаването и изпълнението на процедурите за преструктуриране на трета 

държава не засяга обичайното производство по несъстоятелност съгласно 

приложимото национално законодателство. 

Член 76 

Право да се откаже признаването или изпълнението на процедурите за 

преструктуриране на трета държава 

Чрез дерогация от член 75, параграф 2, съответните национални органи могат да 

откажат да признаят или да изпълнят процедурите за преструктуриране на трета 

държава във всеки един от следните случаи: 

а) процедурите за преструктуриране на третата държава биха имали 

неблагоприятни последици за финансовата стабилност в тяхната държава 

членка; 

б) кредиторите или клиринговите членове или клиентите на тези 

клирингови членове, намиращи се в тяхната държава членка, не биха 

получили същото третиране като кредиторите или клиринговите 

членове или клиентите на тези клирингови членове от третата 

държава с подобни права, съгласно вътрешните процедури за 

преструктуриране на третата държава; 
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в) признаването или изпълнението на процедурите за преструктуриране на 

трета държава би имало съществени фискални последствия за тяхната 

държава членка; 

г) признаването или изпълнението биха били в противоречие с 

националното законодателство. 

Член 77  

Сътрудничество с властите на трети държави 

1. Настоящият член се прилага по отношение на сътрудничеството с трета 

държава, когато няма влязло в сила международно споразумение по член 74, 

параграф 1 със съответната трета държава и до влизането в сила на такова 

международно споразумение. Той се прилага и след влизането в сила на 

международно споразумение по член 74, параграф 1 със съответната трета 

държава, доколкото предметът на настоящия член не е уреден с това 

споразумение. 

2. Като се вземат предвид съществуващите механизми за сътрудничество, 

установени съгласно член 25, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012, 

компетентните органи или органите за преструктуриране, в зависимост от 

случая, сключват споразумения за сътрудничество със следните съответни 

органи на трета държава: 

а) когато ЦК от трета държава предоставя услуги или има дъщерни 

предприятия в една или повече държави членки — съответните органи на 

третата държава, в която е установен ЦК; 

б) когато ЦК предоставя услуги във или има едно или повече дъщерни 

предприятия от трети държави — съответните органи на третите 

държави, в които се предоставят тези услуги или са установени 

дъщерните предприятия. 

3. В споразуменията за сътрудничество по параграф 2 се установяват процеси и 

механизми за обмен на необходимата информация и за сътрудничество между 

участващите органи при изпълнение на следните задачи и упражняване на 

следните правомощия по отношение на ЦК, посочени в параграф 2, букви а) и 

б), или на групите, в които участват такива ЦК: 
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а) разработването на планове за преструктуриране в съответствие с член 13 

и подобни изисквания съгласно законодателството на съответните трети 

държави; 

б) оценка на възможността за преструктуриране на такива ЦК и групи в 

съответствие с член 16 и подобни изисквания съгласно 

законодателството на съответните трети държави; 

в) прилагането на правомощия за преодоляване или отстраняване на 

пречките пред възможността за преструктуриране съгласно член 17 и 

подобни правомощия съгласно законодателството на съответните трети 

държави; 

г) прилагането на мерките за ранна намеса съгласно член 19 и подобни 

правомощия съгласно законодателството на съответните трети държави; 

д) използването на инструменти за преструктуриране и упражняване на 

правомощия за преструктуриране и подобни правомощия, предоставени 

на съответните органи на трети държави. 

4. Сключените съгласно параграф 2 споразумения за сътрудничество между 

органи за преструктуриране и компетентни органи на държави членки и трети 

държави могат да съдържат разпоредби по следните въпроси: 

а) обмена на информация, необходима за подготвянето и поддържането на 

планове за преструктуриране; 

б) консултациите и сътрудничеството при разработване на плановете за 

преструктуриране, включително принципите за упражняване на 

правомощията съгласно член 75 и подобни правомощия съгласно 

законодателството на съответните трети държави; 

в) обмена на информация, необходима за използване на инструментите за 

преструктуриране и за упражняване на правомощията за 

преструктуриране и подобни правомощия съгласно законодателството на 

съответните трети държави; 
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г) ранното предупреждение на страните по споразумението за 

сътрудничество или консултация с тях преди предприемането на 

съществено действие съгласно настоящия регламент или 

законодателството на съответната трета държава, което засяга ЦК или 

групата, за които се отнася споразумението; 

д) координацията на връзките с обществеността при съвместни действия по 

преструктуриране; 

е) процедурите и договореностите за обмен на информация и 

сътрудничество съгласно букви а)—д), включително, когато е 

целесъобразно —посредством създаването и работата на групи за 

управление на кризи. 

За да бъде осигурено общото, единно и последователно прилагане на параграф 

3, ЕОЦКП издава насоки по отношение на видовете и съдържанието на 

разпоредбите, посочени в параграф 4, до [СП: да се въведе дата 18 

месеца от датата на влизане в сила на регламента]. 

5. Органите за преструктуриране и компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за 

всяко споразумение за сътрудничество, което са сключили в съответствие с 

настоящия член. 

Член 78  

Обмен на поверителна информация 

1. Органите за преструктуриране, компетентните органи, компетентните 

министерства и, когато е приложимо, други съответни национални органи 

обменят поверителна информация, в т.ч. планове за възстановяване, със 

съответните органи на трети държави, само ако са изпълнени следните 

условия: 

а) за тези органи на трети държави се прилагат изисквания и стандарти за 

професионална тайна, считани от всички съответни органи за най-малко 

равностойни на предвидените в член 71; 

б) информацията е необходима на съответните органи на трети държави за 

изпълнението на възложените им съгласно националното 
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законодателство функции за преструктуриране, които са сравними с тези 

по настоящия регламент, и тя не се използва за други цели. 

2. Доколкото обменът на информация се отнася до лични данни, обработването и 

предаването на такива лични данни на органите на трети държави се урежда от 

приложимото право за защитата на данни на равнището на Съюза и на 

национално равнище. 

3. Ако поверителната информация произхожда от друга държава членка, 

органите за преструктуриране, компетентните органи и компетентните 

министерства не трябва да разкриват тази информация на съответните органи 

на трети държави, освен ако не са изпълнени следните условия: 

а) съответният орган на държавата членка, от който произхожда 

информацията, дава съгласие за нейното разкриване; 

б) информацията се разкрива само за целите, позволени от посочения в 

буква а) орган. 

4. За целите на настоящия член информацията се счита за поверителна, ако за нея 

се прилагат изискванията за поверителност по правото на Съюза. 

Член 78a 

Административни санкции и други административни мерки 

1. Без да се засяга правото на държавите членки да предвиждат и налагат 

наказателноправни санкции, държавите членки установяват система от 

административни санкции и други административни мерки, приложими 

при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат 

всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции 

и мерки. Когато държавите членки решат да не установяват система от 

административни санкции за нарушения, които попадат в обхвата на 

националното наказателно право, те съобщават на Комисията 

съответните разпоредби от наказателното право. Административните 

санкции и другите административни мерки са ефективни, 

пропорционални и възпиращи.  
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2. Държавите членки гарантират, че когато посочените в параграф 1 

задължения се прилагат за ЦК, клирингови членове на ЦК или 

предприятия майки, в случай на нарушение и в съответствие с 

предвидените в националното право условия могат да бъдат налагани 

административни санкции на членовете на ръководния съвет на ЦК и на 

други физически лица, които съгласно националното право носят 

отговорност за нарушението. 

3. Правомощията за налагане на административни санкции, предвидени в 

настоящия регламент, се предоставят на органите за преструктуриране 

или на компетентните органи в зависимост от вида на нарушението. На 

органите за преструктуриране и компетентните органи се предоставят 

всички правомощия за събиране на информация и провеждане на 

разследвания, които са им необходими, за да изпълняват съответните си 

функции. За да упражняват правомощията си за налагане на санкции, 

органите за преструктуриране и компетентните органи си сътрудничат 

активно с цел да гарантират, че съответните административни санкции 

или други административни мерки постигат желания резултат, и 

координират действията си при трансгранични случаи.  

4. Органите за преструктуриране и компетентните органи упражняват 

правомощията си за налагане на административни санкции в 

съответствие с настоящия регламент и националното право по някой от 

следните начини: 

а) пряко; 

б) в сътрудничество с други органи; 

в) на своя отговорност, като ги делегират на такива органи; 

г) чрез отнасяне на въпросите пред компетентните съдебни органи. 
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Член 78б 

Специфични разпоредби 

1. Държавите членки гарантират, че в техните законови, подзаконови и 

административни разпоредби са предвидени санкции и други 

административни мерки най-малко по отношение на следните ситуации:  

а) не са разработени, поддържани или актуализирани планове за 

възстановяване, в нарушение на член 9;  

б) не е предоставена цялата информация, необходима за 

разработването на плановете за преструктуриране, в нарушение на 

член 14; 

в) ръководният съвет на ЦК не е уведомил компетентния орган, когато 

ЦК не изпълнява или има вероятност да не изпълни задълженията 

си, в нарушение на член 68, параграф 1.  

2. Държавите членки гарантират, че в случаите по параграф 1 възможните 

административни санкции и други административни мерки включват 

най-малко следното:  

а) публично изявление, в което се посочва отговорното физическо лице, 

институция, предприятие майка от Съюза, ЦК или друго юридическо 

лице, както и естеството на нарушението;  

б) разпореждане, с което се изисква отговорното физическо или 

юридическо лице да прекрати това поведение и да не извършва 

повторно нарушение;  

в) временна забрана срещу членовете на висшият ръководен състав на 

ЦК или срещу всяко друго отговорно физическо лице за упражняване 

на функциите му в ЦК;  

г) за юридически лица – административни имуществени санкции в 

размер до 10 % от общия годишен нетен оборот на юридическото 

лице за предходната стопанска година. Когато юридическото лице е 
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дъщерно предприятие на предприятие майка, за нетен оборот се 

приема оборотът съгласно консолидираните отчети на 

предприятието майка на най-високо ниво за предходната стопанска 

година; 

д) за физически лица: административни глоби в размер до 

5 000 000 EUR или – в държавите членки, в които еврото не е 

официална парична единица – равностойността в националната 

парична единица към [датата на влизане в сила на регламента]; 

е) административни имуществени санкции или глоби в размер до 

удвоения размер на ползите, получени от нарушението, когато 

размерът на тези ползи може да бъде определен. 

Член 78в 

Публикуване на административните санкции 

1. Държавите членки гарантират, че органите за преструктуриране и 

компетентните органи оповестяват на официалната си интернет 

страница най-малко административните санкции, които са наложили за 

нарушение на разпоредбите, посочени в настоящия регламент, когато 

такива санкции не подлежат на обжалване или правото на обжалване е 

погасено. Публикуването се извършва без неоправдано забавяне, след като 

санкционираното физическо или юридическо лице е уведомено за това 

решение, включително информация за вида и естеството на нарушението 

и идентификационни данни на физическото или юридическото лице, на 

което е наложена санкцията.  

Когато държавите членки допускат публикуването на санкции, които 

могат да бъдат обжалвани, компетентни органи незабавно публикуват на 

официалната си интернет страница и информация евентуално 

обжалване и за резултата от него.  

2. Органите за преструктуриране и компетентните органи публикуват 

информацията за наложени от тях санкции, без да посочват лични 
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данни, в съответствие с националното право във всеки един от следните 

случаи:  

а) когато санкцията е наложена на физическо лице и след 

задължителна предварителна проверка на пропорционалността на 

публикуването на лични данни е станало ясно, че това публикуване е 

непропорционално;  

б) когато публикуването би застрашило стабилността на 

финансовите пазари или текущо наказателно разследване; 

в) когато публикуването би причинило – доколкото това може да се 

установи – непропорционални щети на засегнатите ЦК или 

физически лица. 

Друга възможност в тези случаи е публикуването на тези данни да бъде 

отложено за определен разумен срок, ако се смята, че основанията за 

публикуване на информация, без да се посочват лични данни, ще отпаднат 

след изтичането на този срок. 

3. Органите за преструктуриране и компетентните органи гарантират, че 

публикуваната съгласно настоящия член информация остава на тяхната 

официална интернет страница за срок от най-малко пет години. 

Личните данни, които се съдържат в публикуваната информация, се 

съхраняват на официалната интернет страница на органа за 

преструктуриране или компетентния орган само за необходимия срок в 

съответствие с приложимите правила за защита на данните.  

4. Не по-късно от ... [СП:  да се въведе дата: 18 месеца след влизането в сила 

на настоящия регламент] ЕОЦКП представя доклад на Комисията 

относно публикуването на санкциите от държавите членки на анонимна 

основа съгласно предвиденото в параграф 2, относно санкции за неспазване 

на разпоредбите посочени в настоящия регламент и по-специално дали е 

имало съществени различия между държавите членки в това отношение. 

Този доклад отразява също така всички съществени различия по 

отношение на сроковете, в които публикувана информация за санкции 
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остава на достъпна съгласно националното право на държавите членки за 

публикуване на санкции. 

Член 78г 

Поддържане на централна база данни от ЕОЦКП 

1. При спазване на изискванията за професионална тайна, посочени в член 

71, органите за преструктуриране и компетентните органи уведомяват 

ЕОЦКП за всички административни санкции, които са наложили 

съгласно член 78а за неспазване на разпоредбите посочени в настоящия 

член, и за евентуални обжалвания, за етапа на който се намират, и за 

резултатите от тях.  

2. ЕОЦКП поддържа централна база данни с докладвани санкции единствено 

с цел обмен на информация между органите за преструктуриране, до 

която имат достъп само органите за преструктуриране и която се 

актуализира въз основа на подадената информация от органите за 

преструктуриране.  

3. ЕОЦКП поддържа централна база данни с докладвани санкции единствено 

с цел обмен на информация между компетентните органи, до която имат 

достъп само компетентните органи и която се актуализира въз основа на 

подадената информация от компетентните органи. 

4. ЕОЦКП поддържа интернет страница с връзки към публикуваната 

информация за санкции от всеки орган за преструктуриране и от всеки 

компетентен орган съгласно член 78в и посочва срока, за който всяка 

държава членка публикува информация за санкциите. 

Член 78д 

Ефективно прилагане на санкции и упражняване на правомощията за 

налагане на санкции от страна на компетентните органи и органите за 

преструктуриране 

Държавите членки гарантират, че при определянето на вида на 

административните санкции или другите административни мерки и на 
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размера на административните глоби компетентните органи и органите 

за преструктуриране отчитат всички относими обстоятелства, 

включително, когато е целесъобразно: 

а) тежестта и продължителността на нарушението; 

б) степента на отговорност на физическото или юридическото лице 

нарушител; 

в) финансовото състояние на отговорното физическо или юридическо 

лице, определено например според общия оборот на отговорното 

юридическо лице или годишния доход на отговорното физическо 

лице; 

г) размера на реализираната печалба или избегнатата загуба от 

отговорното физическо или юридическо лице, когато размерът им 

може да бъде определен; 

д) загубите, понесени от трети лица в резултат на нарушението, 

доколкото могат да бъдат определени; 

е) равнището на съдействие, което отговорното физическо или 

юридическо лице оказва на компетентния орган и на органа за 

преструктуриране; ж) предходни нарушения на отговорното 

физическо или юридическо лице; 

з) потенциалните последици от нарушението за системата. 
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ДЯЛ VII ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и 

(ЕС) 2015/2365  

Член 79 Изменения на Регламент (ЕС) № 1095/2010 

Регламент (ЕС) № 1095/2010 се изменя, както следва: 

(22) В член 4, параграф 3 се добавя следната подточка iv): 

по отношение на Регламент (ЕС) №[относно възстановяване и преструктуриране на 

ЦК] — орган за преструктуриране по смисъла на член 2, параграф 1, точка 3 от 

Регламент (ЕС) №[относно възстановяване и преструктуриране на ЦК].“; 

(23) В член 40, параграф 5 се добавя следната алинея: 

„За целите на предприемането на действия в рамките на приложното поле на Регламент 

(ЕС) №[относно възстановяване и преструктуриране на ЦК], посоченият в параграф 1, 

буква б) член на Съвета на надзорниците може, когато е целесъобразно, да бъде 

придружаван от представител на органа за преструктуриране на всяка държава членка, 

който няма право на глас.“ 

Член 80 

Изменения на Регламент (ЕС) № 648/2012 

Регламент (ЕС) № 648/2012 се изменя, както следва: 

(1) вмъква се следният член 6a: 

„Член 6a 

Спиране на задължението за клиринг при преструктуриране 

1. Когато ЦК отговаря на условията по член 22 от Регламент (ЕС) [относно 

възстановяване и преструктуриране на ЦК], органът за преструктуриране на 

ЦК, определен съгласно член 3, параграф 1 от същия регламент  ▌, може да 

поиска от Комисията временно да спре задължението за клиринг, предвидено в 

член 4, параграф 1, за определени класове извънборсови деривати, когато са 

изпълнени следните условия:  
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а) ЦК в режим на преструктуриране е лицензиран съгласно член 14 да 

извършва клиринг на определените класове извънборсови деривати, 

които подлежат на клиринг съгласно член 4, параграф 1, за които е 

поискано спирането;  

б) спирането на задължението за клиринг, предвидено в член 4, по 

отношение на така определените класове извънборсови деривати, е 

необходимо, за да се избегне сериозна заплаха за финансовата 

стабилност в Съюза във връзка с преструктурирането на ЦК, по-

специално когато са изпълнени всички посочени по-долу критерии: 

(i) съществуват неблагоприятни събития или тенденции, които 

представляват сериозна заплаха за финансовата стабилност;  

(ii) мярката е необходима за преодоляване на заплахата и няма да има 

отрицателни последици за финансовата стабилност, включително 

евентуални проциклични последици, които да са 

непропорционални спрямо ползите от мярката. 

(iia) не са налице алтернативни ЦК, които да предлагат клирингови 

услуги на участниците в клиринга на ЦК в режим на 

преструктуриране, или на клиринговите членове и клиентите, 

които не са в състояние да изпълнят оперативно и технически 

в разумен срок всички законови или оперативни изисквания на 

тези алтернативни ЦК. 

Посоченото в първата алинея искане е придружено от доказателства, че 

условията, определени в букви а) и б) от първата алинея, са изпълнени. 

Посоченият в първата алинея орган за преструктуриране уведомява ЕОЦКП 

и ЕССР за своето обосновано искане в момента, в който и Комисията бива 

уведомена за него. 

2. В рамките на 24 часа от уведомяването за искането, посочено в параграф 1, и 

след консултации с ЕССР, ЕОЦКП представя становище относно 

предвижданото спиране, като взема предвид необходимостта да се избегне 

сериозна заплаха за финансовата стабилност в Съюза, целите на 
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преструктурирането, посочени в член 21 от Регламент (ЕС) [относно 

възстановяване и преструктуриране на ЦК], и критериите, определени в член 

5, параграфи 4 и 5 от настоящия регламент.  

3. Становището по параграф 2 не се оповестява публично. 

4. В рамките на 48 часа от момента на подаване на искането, посочено в параграф 

1, и в съответствие с параграф 6 Комисията приема решение за спиране на 

задължението за клиринг на определени класове извънборсови деривати или за 

отхвърляне на поисканото спиране.  

5. Решението на Комисията се съобщава на органа, поискал спирането, и на 

ЕОЦКП и се публикува на уебсайта на Комисията. Когато Комисията реши да 

спре задължение за клиринг, това се публикува в посочения в член 6 публичен 

регистър. 

6. Комисията може да реши временно да спре задължението за клиринг по 

параграф 1 за конкретен клас извънборсови деривати, при условие че са 

изпълнени условията в параграф 1, букви а) и б). При приемането на това 

решение Комисията взема предвид становището на ЕОЦКП, посочено в 

параграф 2, целите на преструктурирането, посочени в член 21 от Регламент 

(ЕС) [относно възстановяване и преструктуриране на ЦК], критериите, 

определени в член 5, параграфи 4 и 5, по отношение на тези класове 

извънборсови деривати и необходимостта от спирането, за да се избегне 

сериозна заплаха за финансовата стабилност. 

7. Спирането на задължение за клиринг съгласно параграф 4, влиза в сила за 

първоначален срок от най-много един месец от датата на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз.  

8. Комисията, след като се консултира с органа за преструктурирането, 

ЕОЦКП и ЕССР, може да поднови спирането, посочено в параграф 7, за един 

или повече периоди, които общо не надвишават три месеца, считано от края на 

първоначалния срока на спиране, ако основанията за спирането са още 

приложими.  

9. Ако срокът на спирането не бъде удължен до края на първоначалния срок или 

до края на всеки следващ удължен срок, спирането автоматично се прекратява.  
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10. Комисията уведомява ЕОЦКП за своето намерение да поднови спирането на 

задължението за клиринг. 

В рамките на 48 часа от уведомяването за намерението на Комисията да 

поднови спирането на задължението за клиринг, ЕОЦКП представя становище 

относно подновяването на спирането, като взема предвид необходимостта да 

се избегне сериозна заплаха за финансовата стабилност в Съюза, целите на 

преструктурирането, посочени в член 21 от Регламент (ЕС) [относно 

възстановяване и преструктуриране на ЦК], и критериите, определени в член 

5, параграфи 4 и 5 от настоящия регламент.“;  

(2) В член 28 параграф 3 се заменя със следното: 

„3. Комитетът за управление на риска се консултира с управителния съвет 

във връзка с всички въпроси, които могат да окажат влияние върху 

управлението на риска на ЦК, в т.ч. значителна промяна в неговия модел 

на риска, основни процедури, критерии за прием на клирингови членове, 

за клиринг на нови класове инструменти или за възлагане на функции на 

външни подизпълнители. Комитетът за управление на риска уведомява 

ръководния съвет своевременно за всеки нов риск, оказващ влияние 

върху устойчивостта на ЦК. При ежедневните операции на ЦК не се 

изисква становище на комитета за управление на риска. При извънредни 

ситуации се полагат разумни усилия за провеждане на консултации с 

комитета за управление на риска относно промени, които оказват 

влияние върху управлението на риска, включително събитията, свързани 

с експозициите на клирингови членове към ЦК и взаимозависимостите с 

други ЦК, без това да засяга ограниченията върху обмена на 

информация, определени в правото в областта на конкуренцията.“  

(3) В член 28 параграф 5 се заменя със следното: 

„5. ЦК своевременно уведомява компетентния орган и комитета за 

управление на риска за всяко решение, при което ръководният съвет не е 

спазил препоръката на комитета за управление на риска, и обосновава 

това решение. Комитетът за управление на риска или всеки член на 

комитета за управление на риска може да уведоми компетентния орган за 
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всички области, в които според него не е била спазена препоръката на 

комитета за управление на риска.“; 

(4) в член 38 се добавя следният параграф 6: 

„Клиринговите членове на ЦК информират ясно своите настоящи и 

потенциални клиенти относно конкретните потенциални загуби или други 

разходи, които те могат да понесат в резултат на прилагането на процеса на 

управление на неизпълнението и мерките за разпределяне на загубите, 

определени в оперативните правила на ЦК, включително вида на 

обезщетението, което могат да получат, при отчитане на член 48, параграф 7 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012. На клиентите се предоставя достатъчно 

информация, за да се гарантира, че те осъзнават максималните загуби или 

други разходи, които те биха могли да поемат, ако ЦК предприеме мерки за 

възстановяване.“; 

(5) В член 81, параграф 3 се добавя следната буква р): 

„р)  органите за преструктуриране, определени съгласно член 3 от Регламент 

(ЕС) № [относно възстановяване и преструктуриране на ЦК].“. 

Член 81 

Изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 

В член 12, параграф 2 се добавя следната буква н): 

„н) органите за преструктуриране, определени съгласно член 3 от Регламент (ЕС) 

[относно възстановяване и преструктуриране на ЦК].“. 
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ДЯЛ VIII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 82 

Преглед 

В срок най-късно до ... [две години, считано от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент] и по-скоро по целесъобразност с оглед на друго прието 

законодателство, ЕОЦКП извършва оценка на потребностите от персонал и 

ресурси, свързани с изпълнението на неговите правомощия и задължения в 

съответствие с настоящия регламент, и представя доклад до Европейския 

парламент, Съвета и Комисията. 

В срок до ... [три години, считано от датата на влизане в сила на настоящия 

регламент или при приемане на друго релевантно законодателство] Комисията 

извършва преглед на настоящия регламент и неговото изпълнение и прави оценка на 

ефективността на механизмите за управление за възстановяването и 

преструктурирането на ЦК в Съюза, и представя доклад за това на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Този доклад по-специално: 

а) преценява дали установяването на единен орган за преструктуриране 

за ЦК от Съюза би бил полезно, своевременно и в съответствие с 

развитията във връзка с надзорната структура за ЦК в Съюза и с 

етапа на интегриране на такава надзорна структура; както и 

б) преразглежда институциите, органите и агенциите на Съюза, които 

биха могли да поемат задълженията на единен орган за 

преструктуриране за ЦК от Съюза, и извършва оценка на тяхната 

пригодност. 

Ако към момента на изготвяне на настоящия доклад е създаден единен надзорен 

орган за ЦК от Съюза или ако докладът заключи, че надзорната структура за ЦК 

от Съюза е достатъчно интегрирана, за да бъде съгласуван с нея единен орган за 

преструктуриране за ЦК, Комисията представя предложение за изменение на 

настоящия регламент с цел създаване на единен орган за преструктуриране за ЦК 
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или, според случая, с цел да се възложи преструктурирането на ЦК от Съюза на 

подходяща институция, орган или агенция на Съюза. 

Член 83 

Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага от [СП:  да се въведе датата, посочена в член 9, параграф 1, втора 

алинея от Директивата за изменение на Директива 2014/59/ЕС]. 

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

държави членки. 

Съставено в Брюксел, 

 

За Европейския парламент  За Съвета 

Председател Председател  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАЗДЕЛ А 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

1. В плана за възстановяване: 

(1) не се предвижда достъп или получаване на извънредна публична 

финансова подкрепа; 

(2) са отчетени интересите на всички заинтересовани лица, които вероятно 

ще бъдат засегнати от плана; 

(3) се гарантира, че клиринговите членове нямат неограничени експозиции 

към ЦК. 

ЦК разработва подходящи механизми, чиято цел е в процеса на изготвянето на плана 

за възстановяване да бъдат включени свързаните инфраструктури на финансовия пазар 

и заинтересовани лица, които ще понесат загуби, направят разходи или участват в 

покриването на недостига на ликвидност в случай, че планът бъде приложен. 

 

▌ 

 

 

РАЗДЕЛ Б  

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ОРГАНИТЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ МОГАТ ДА 

ИЗИСКАТ ОТ ЦК, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА 

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ 

Органите за преструктуриране може да изискват от институциите да предоставят най-

малко следната информация за целите на изготвянето и поддържането на плановете за 

преструктуриране: 

(2) подробно описание на организационната структура на ЦК, включително 

списък с всички юридически лица; 
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(3) посочване на преките акционери и процента на правата със и без право на глас 

на всяко юридическо лице; 

(4) местоположението, юрисдикцията на учредяване, лицензите и основното 

ръководство, свързани с всяко юридическо лице; 

(5) схема на ключовите операции и основните стопански дейности на ЦК, 

включително данни от счетоводния баланс за тези операции и стопански 

дейности, като се посочват съответните юридически лица; 

(6) подробно описание на елементите на стопанските дейности на ЦК и всички 

свързани с него правни субекти, разделени най-малко по вид на услугите и 

съответни суми на преминалите клиринг операции, открити позиции, 

първоначални допълнителни обезпечения и потоците за тяхното допълване, 

гаранционни фондове и всички свързани с тях права на оценка или други 

действия за възстановяване, свързани с тази стопанска дейност; 

(7) подробно описание на капиталовите и дълговите инструменти, емитирани от 

ЦК и свързаните с него правни субекти; 

(8) описание на лицата, от които ЦК е получил обезпечение и под каква форма 

(прехвърляне на собственост или право на залог) и на които ЦК е предоставил 

обезпечение и под каква форма, както и на лицето, което държи 

обезпечението, като и в двата случая се посочва юрисдикцията, в която се 

намира обезпечението; 

(9) описание на задбалансовите експозиции на ЦК и свързаните с него правни 

субекти, включително схема на ключовите му операции и основни стопански 

дейности; 

(10) съществено хеджиране на ЦК, включително схема на юридическите лица; 

(11) посочване на съответните експозиции и значението на клиринговите членове 

на ЦК, както и анализ на въздействието на фалита на основни клирингови 

членове на ЦК; 

(12) всяка система, на която ЦК извършва съществени по брой или по стойност 

търговски операции, включително схема на юридическите лица, ключовите 

операции и основните стопански дейности на ЦК; 
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(13) всяка платежна или клирингова система или система за сетълмент, в която ЦК 

членува пряко или косвено, включително схема на юридическите лица, 

критичните операции и основните стопански дейности на ЦК; 

(14) подробен списък и описание на ключовите информационни системи за 

управление, включително тези за управление на риска, за счетоводно, 

финансово и регулаторно отчитане, използвани от ЦК, включително схема на 

юридическите лица, критичните операции и основните стопански дейности на 

ЦК; 

(15) посочване на собствениците на системите по точка 13, свързани с тях 

споразумения за ниво на обслужване и всякакви софтуер и системи или 

лицензи, включително схема на техните правни субекти, критичните операции 

и основните стопански дейности; 

(16) посочване и схема на юридическите лица и взаимовръзките и 

взаимозависимостите между различните юридически лица като: 

– общи или споделени помещения, служители и системи; 

– договорености за капитал, финансиране или ликвидност; 

– съществуващи или условни кредитни експозиции; 

– споразумения за взаимни гаранции, договорености за взаимни 

обезпечения, разпоредби за кръстосано неизпълнение и споразумения 

за нетиране в различни поделения; 

– рискови прехвърляния и споразумения за огледални търговски 

операции;  споразумения за ниво на обслужване; 

(17) компетентния орган и органа за преструктуриране по отношение на всяко 

юридическо лице, ако са различни от определените съгласно член 22 от 

Регламент (ЕС) № 648/2012 и в съответствие с член 3 от настоящия регламент; 

(18) члена на ръководния съвет, отговарящ за предоставянето на информацията, 

необходима за изготвяне на плана за преструктуриране на ЦК, както и лицата, 

ако са различни, отговарящи за различните юридически лица, ключови 

операции и основни стопански дейности; 
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(19) описание на договореностите, които ЦК е сключил, за да гарантира, че при 

преструктуриране органът за преструктуриране ще разполага с цялата 

необходима информация, която органът за преструктуриране прецени за 

необходима за прилагането на инструментите и правомощията за 

преструктуриране; 

(20) всички споразумения, сключени от ЦК и свързаните с него правни субекти с 

трети лица, чието прекратяване може да бъде задействано от решение на 

органите да приложат инструмент за преструктуриране, като се посочва дали 

последиците от прекратяването могат да засегнат прилагането на инструмента 

за преструктуриране; 

(21) описание на евентуални източници на ликвидност за подпомагане на 

преструктурирането; 

(22) информация за тежести върху активи, ликвидни активи, задбалансови 

дейности, стратегии за хеджиране и счетоводни практики. 
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РАЗДЕЛ В 

ВЪПРОСИ, КОИТО ОРГАНЪТ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ РАЗГЛЕЖДА ПРИ 

ОЦЕНКАТА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЦК 

Когато оценява възможността за преструктуриране на ЦК, органът за 

преструктуриране взема предвид следното: 

(23) степента, до която ЦК може да свърже основни стопански дейности и 

критични операции с определени юридически лица; 

(24) степента, до която юридическите и корпоративните структури са приведени в 

съответствие с основните стопански дейности и ключовите операции; 

(25) степента, до която са налице мерки за осигуряване на основен персонал, 

инфраструктура, финансиране, ликвидност и капитал в подкрепа и за 

поддържането на основните стопански дейности и критични операции; 

(26) степента, до която споразуменията за ниво на обслужване, които ЦК 

поддържа, могат да бъдат изпълнени в случай на преструктуриране на ЦК; 

(27) степента, до която структурата за управление на ЦК е подходяща, за да се 

осигури и управлява спазването на вътрешната политика на ЦК по отношение 

на неговите споразумения за ниво на обслужване; 

(28) степента, до която ЦК разполага с процес за прехвърляне на трети лица на 

услугите, предоставяни по споразумения за ниво на обслужване, в случай на 

обособяване на ключови функции или основни стопански дейности; 

(29) степента, до която съществуват планове за извънредни ситуации и мерки за 

осигуряване непрекъснатост на достъпа до платежни системи и системи за 

сетълмент; 

(30) адекватност на системите за управление на информацията за гарантиране, че 

органите за преструктуриране имат възможност да съберат точна и пълна 

информация относно основните стопански дейности и ключовите операции с 

цел улесняване на бързия процес на вземане на решения; 
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(31) капацитета на системите за управление на информацията да предоставят по 

всяко време, дори и при бързо променящи се условия информация, която е от 

съществено значение за ефективното преструктуриране на ЦК; 

(32) степента, до която ЦК е изпробвал своите системи за управление на 

информацията при сценарии за сътресения, очертани от органа за 

преструктуриране; 

(33) степента, до която ЦК може да осигури непрекъснатост на своите системи за 

управление на информацията както за засегнатия ЦК, така и за новия ЦК, в 

случай че ключовите операции и основни стопански дейности са обособени от 

останалите операции и стопански дейности; 

(34) когато ЦК се ползва или е предоставил вътрешногрупови гаранции, степента, в 

която тези гаранции се предоставят при пазарни условия, и доколко са 

стабилни системите за управление на риска по отношение на тези гаранции; 

(35) когато ЦК извършва огледални транзакции, доколко те се извършват при 

пазарни условия и доколко са стабилни системите за управление на риска по 

отношение на тези транзакции; 

(36) степента, до която използването на вътрешногрупови гаранции или огледални 

счетоводни транзакции увеличава разпространението на проблеми в цялата 

група; 

(37) степента, до която правната структура на ЦК пречи на прилагането на 

инструменти за преструктуриране поради броя на юридическите лица, 

сложността на структурата на групата или трудностите при отнасяне на 

стопанските дейности към определени дружества от групата; 

(38) степента, до която преструктурирането на ЦК би могло да окаже отрицателно 

въздействие върху друга част от неговата група, когато е приложимо; 

(39) наличието и сигурността на споразумения за ниво на обслужване; 

(40) дали органите на трета държава разполагат с инструментите за 

преструктуриране, необходими за подпомагане на действията по 

преструктуриране на органите за преструктуриране от Съюза, и обхвата на 

координираните действия между органите на Съюза и на третата държава; 
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(41) степента, до която е възможно да се използват инструменти за 

преструктуриране по начин, който отговаря на целите за преструктуриране, 

като се има предвид наличните инструменти и структурата на ЦК; 

(42) всички специфични изисквания, необходими за емитиране на нови 

инструменти на собственост, както е посочено в член 33, параграф 1; 

(43) механизмите и средствата, чрез които преструктурирането би могло да бъде 

възпрепятствано при ЦК, чиито клирингови членове или споразумения за 

обезпечение са установени в различни юрисдикции; 

(44) надеждността на използването на инструменти за преструктуриране по начин, 

който постига целите за преструктуриране, като се отчита възможното 

въздействие върху участниците в клиринга, други контрагенти и служителите 

и възможните действия, които могат да предприемат органите на трета 

държава; 

(45) степента, до която въздействието на преструктурирането на ЦК върху 

финансовата система и доверието на финансовите пазари може да бъде 

адекватно оценено; 

(46) степента, до която преструктурирането на ЦК би могло да окаже значително 

пряко или непряко неблагоприятно въздействие върху финансовата система, 

доверието на пазара и икономиката; 

(47) степента, до която разпространението на проблемите към други ЦК или към 

финансовите пазари би могло да се ограничи чрез прилагането на инструменти 

и правомощия за преструктуриране; 

(48) степента, до която преструктурирането на ЦК би могло да има съществени 

последици за работата на платежните системи и системите за сетълмент. 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0301 

Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране 

(ЕДУКФ) на бизнеса ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за 

бизнеса (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2018)0113), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0103/2018), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 11 юли 2018 г.32, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0364/2018), 

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

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

                                                 
32  OВ C 367, 10.10.2018 г., стp. 65. 
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Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Изменение  1 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,* 

към предложението на Комисията 

--------------------------------------------------------- 

2018/0048 (COD)  

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране 

(ЕДУКФ) за бизнеса 

(Текст от значение за ЕИО) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

специално член 114 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейската централна банка33, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет34, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура,  

като имат предвид, че: 

(1) Колективното финансиране все по-често се установява като форма на 

алтернативно финансиране за новосъздадените предприятия, както и за 

малките и средните предприятия (МСП) на първоначален етап от растежа им, 

при която обикновено се разчита на малки инвестиции. Колективното 

                                                 
*  Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; 

заличаванията се посочват със символа ▌. 
33  ОВ C [...],[...] г., стр. [...]. 
34  ОВ C [...],[...] г., стр. [...]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_Finance
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финансиране е ▌вид посредничество от все по-голямо значение, при което 

доставчик на услуги за колективно финансиране управлява публично достъпна 

цифрова платформа с цел свързване или улесняване на свързването на 

потенциалните инвеститори или кредитори с търсещите финансиране 

дружества, независимо от това дали това финансиране е под формата на заем, 

дялово участие или друго участие чрез прехвърлими ценни книжа, без 

доставчикът на услуги за колективно финансиране да поема собствен риск. 

Затова е подходящо настоящият регламент да обхваща както колективното 

финансиране чрез набиране на инвестиции, така и колективното финансиране 

чрез отпускане на заеми ▌.  

(2) Колективното финансиране може да допринесе за осигуряването на достъп до 

финансиране за МСП и ▌за доизграждането на съюза на капиталовите пазари 

(СКП). Липсата на достъп до финансиране за тези дружества представлява 

проблем дори в държавите членки, където и по време на финансовата криза 

достъпът до банково финансиране бе останал стабилен. Колективното 

финансиране се превърна в установена практика за финансиране на проект или 

дружество, обикновено от голям брой хора или организации, посредством 

онлайн платформи, чрез които частните лица, организациите и дружествата, 

включително новосъздадените предприятия, набират относително малки 

парични суми.  

(3) Предоставянето на услуги за колективно финансиране обикновено включва три 

вида участници: носителя на проекта, който предлага проектът или заемите за 

дружествата да бъдат финансирани, инвеститорите, които финансират 

предложения проект, обикновено с ограничени инвестиции или заеми, и 

посредничещата организация под формата на доставчик на услуги, който свърза 

носителите на проекти, инвеститорите или кредиторите чрез онлайн 

платформа.  

(4) Ползата за дружествата от колективното финансиране не се изчерпва с 

характера му на алтернативен източник на финансиране. То може да послужи 

като ориентир за ▌проекта или дружеството за подкрепата на дадена 

концепция и идея, да предостави достъп до голям брой хора, снабдявайки по 

този начин предприемача с идеи и информация, както и да бъде рекламно 

средство ▌. 
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(5) Няколко държави членки вече разполагат със специални национални режими за 

колективното финансиране. Тези режими са съобразени с характеристиките и 

потребностите на местните пазари и инвеститори. В резултат на това 

съществуващите национални норми се различават една от друга по отношение 

на реда и условията за функциониране на платформите за колективно 

финансиране, обхвата на разрешените дейности и изискванията за лицензиране.  

(6) Различията между съществуващите национални норми са способни да попречат 

на трансграничното предоставяне на услуги за колективно финансиране и по 

този начин да окажат пряко въздействие върху функционирането на вътрешния 

пазар на тези услуги. По-специално липсата на правна уредба, която да 

надхвърля националните граници, води до съществени правни разходи за 

привеждане в съответствие с нормативните изисквания за непрофесионалните 

инвеститори, които при определяне на нормите, приложими към 

трансграничните услуги за колективно финансиране, често са изправени пред 

трудности, които са несъразмерни спрямо размера на тяхната инвестиция. 

Поради това тези инвеститори често не се наемат да инвестират зад граница 

чрез платформи за колективно финансиране. Поради същата причина 

организиращите такива платформи доставчици на услуги за колективно 

финансиране не предлагат услугите си извън държавата членка, в която са 

установени. В резултат на това до момента колективното финансиране 

функционира до голяма степен в националните граници, което е в ущърб на 

общия за целия Съюз пазар на колективно финансиране, тъй като по този начин 

редица дружества са лишени от достъп до услугите за колективно финансиране, 

особено в случаите, когато дадено дружество извършва дейност в държава 

членки, в която няма достъп до много хора поради сравнително по-

малобройното ѝ население. 

(7) Следователно, с цел да бъде насърчено трансграничното колективно 

финансиране и да бъдат улеснени доставчиците на такива услуги да упражняват 

правото си на свободното им предоставяне на вътрешния пазар, е необходимо 

да се преодолеят съществуващите пречки пред подходящото функциониране на 

вътрешния пазар на услуги за колективно финансиране. Въвеждането на единни 

норми за предоставянето на услуги за колективно финансиране, като за 

доставчиците на услуги за колективно финансиране бъде предвидена 
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възможността да подадат заявление за единен за целия Съюз лиценз за 

упражняване на дейност съгласно тези норми, е подходяща първа стъпка за 

насърчаване на трансграничното колективно финансиране и оттам – за 

подобряване на функционирането на единния пазар. 

(8) Чрез преодоляването на пречките пред функционирането на вътрешния пазар на 

услуги за колективно финансиране настоящият регламент има за цел да насърчи 

трансграничното финансиране на бизнеса. Услугите за колективно 

финансиране, при които се отпускат заеми на потребители, както последните са 

определени в член 3, буква а) от Директива 2008/48/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета35, не следва да попадат в обхвата на настоящия 

регламент.  

(9) С цел да не се допусне една и съща дейност да е предмет на различни 

разрешения в рамките на Съюза, от обхвата на настоящия регламент следва да 

се изключат услугите за колективно финансиране, които се предоставят от 

лицата, лицензирани по Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета36 или съгласно националното законодателство. 

(10) По отношение на колективното финансиране чрез отпускане на заеми, услугите 

по улесняване на отпускането на заеми, в т.ч. предлагането на клиенти на 

предложения за колективно финансиране или присъждането на рейтинг на 

кредитоспособността на даден носител на проект, следва да могат да се 

адаптират към различни бизнес модели и да позволяват чрез платформа за 

колективно финансиране да се сключват кредитни споразумения между един 

или повече клиенти и един или повече носители на проекти. 

(11) Прехвърлимостта на ценните книжа е важна мярка за защита на инвеститорите 

при колективното финансиране чрез набиране на инвестиции, тъй като, като им 

осигурява правна възможност да продадат участието си на капиталовите пазари, 

им позволява да приключат инвестицията си. Следователно настоящият 

регламент обхваща и урежда единствено услугите за колективното финансиране 

                                                 
35  Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. 

относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 
87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66). 

36  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. 
относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349). 
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чрез набиране на инвестиции под формата на прехвърлими ценни книжа. 

Финансовите инструменти, които не са прехвърлими ценни книжа, следва да 

бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, тъй като тези ценни 

книжа водят до рискове за инвеститорите, които не могат да бъдат подходящо 

управлявани в рамките на настоящата правна уредба.  

(11а) Характеристиките на първоначалното предлагане на монети („Initial Coin 

Offerings“ (ICO)) се различават значително от колективното финансиране, 

което се урежда от настоящия регламент. При първоначалното предлагане 

на монети обикновено не се използват посредници като платформите за 

колективно финансиране, а набраните чрез него средства често 

надвишават 1 000 000 евро. Включването на първоначалното предлагане на 

монети в настоящия регламент няма да реши проблемите, свързани с 

първоначалното предлагане на монети като цяло. 

(12) Предвид рисковете, свързани с инвестициите при колективно финансиране, в 

интерес на ефективната защита на инвеститорите и осигуряването на 

механизъм за пазарна дисциплина е целесъобразно да се ограничат 

максимално набраните средства за всяко предложение за колективно 

финансиране. Този праг следва да бъде 8 000 000 евро – максималният праг, до 

който държавите членки могат да освобождават публичното предлагане 

на ценни книжа от задължението за публикуване на проспект съгласно 

Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета37. Независимо 

от необходимата висока степен на защита на инвеститорите, този праг 

следва да се определи в съответствие с практиките на националните 

пазари, така че европейската платформа да бъде привлекателна за 

трансграничното финансиране на бизнеса. 

(12а) В настоящия регламент се определя съдържанието на основния 

информационен документ за инвестицията, който трябва да се предоставя 

на потенциалните инвеститори за всяко предложение за колективно 

финансиране. Тъй като основният информационен документ за 

инвестицията е съобразен със специфичните особености на 

                                                 
37  Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 

г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или 
допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на 
Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12). 
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предложението за колективно финансиране и потребностите на 

инвеститорите от информация, той следва да замени проспекта, изискван 

съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 при публичното предлагане на ценни 

книжа. Поради това предложенията за колективно финансиране съгласно 

настоящия регламент следва да се изключат от приложното поле на 

Регламент (ЕС) 2017/1129, който съответно следва да бъде изменен. 

(13) С цел да се избегне регулаторният арбитраж и да се осигури ефективен надзор 

над доставчиците на услуги за колективно финансиране, на последните следва 

да се забрани да приемат влогове или други възстановими средства от 

обществеността, освен ако не са лицензирани като кредитна институция в 

съответствие с член 8 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета38.  

(14) С оглед на тази цел на доставчиците на услуги за колективно финансиране 

следва да бъде предоставена възможността да подадат заявление за единен за 

целия Съюз лиценз и да упражняват дейност в съответствие с единни 

изисквания. От друга страна, с цел да се запази широкото разпространение на 

предложенията за колективно финансиране, предназначени само за даден 

национален пазар, когато доставчик на услуги за колективно финансиране 

предпочете да продължи да предоставя услугите си съгласно приложимото 

национално законодателство, той следва да може да го прави. Ето защо 

единните изисквания, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат 

незадължителни и да не се прилагат спрямо доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, избрали да упражняват дейност само в национален 

мащаб. 

(15) С цел да се поддържа висока степен на защита на инвеститорите, да се 

намаляват рисковете, свързани с колективното финансиране, и да се гарантира 

справедливо третиране на всички клиенти, доставчиците на услуги за 

колективно финансиране следва да въведат процедури за професионален, 

                                                 
38  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 

относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и 
относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните 
посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 
2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338). 
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обективен и прозрачен подбор на проектите и за еднакво предоставяне на 

услугите за колективно финансиране. 

(15a) Поради същите съображения доставчиците на услуги за колективно 

финансиране, които използват първоначално предлагане на монети (ППМ) 

на платформата си, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия 

регламент. С цел постигане на ефективно регулиране на нововъзникващата 

технология, свързана с ППМ, Комисията в бъдеще би могла да предложи 

всеобхватна законодателна уредба на равнището на Съюза въз основа на 

задълбочена оценка на въздействието.  

(15б) Алтернативните инвестиционни инструменти като първоначалното 

предлагане на монети имат потенциал за финансиране на МСП и на 

новаторските новосъздадени предприятия и разрастващи се предприятия, 

могат да ускорят трансфера на технологии и могат да бъдат основна част 

от съюза на капиталовите пазари.  Комисията следва да извърши оценка на 

необходимостта от предлагане на отделна законодателна уредба на Съюза 

за ППМ. Повишаването на правната сигурност като цяло би могло да 

спомогне за подобряването на защитата на инвеститорите и 

потребителите и за намаляването на рисковете, произтичащи от 

асиметричната информация, измамническото поведение и незаконните 

действия. 

 (16) С цел да подобрят услугите за клиентите си, които могат да бъдат 

потенциални или действителни инвеститори или носители на проекти, 

доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да могат да 

упражняват право на преценка от името на своите клиенти във връзка с 

параметрите на клиентските нареждания, стига да уведомяват клиентите си за 

точния метод при тази преценка и за нейните параметри, и предприемат всички 

необходими мерки за получаването на възможно най-добрия резултат за 

клиентите си. С оглед на обективното предлагане на потенциалните 

инвеститори на инвестиционни възможности доставчиците на услуги за 

колективно финансиране не следва да плащат, нито да приемат възнаграждение, 

отстъпка или непарична облага за насочване на инвеститорските нареждания 

към дадено предложение, обявено на тяхната платформа или на платформата на 

трето лице. 
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(17) С настоящия регламент се цели да се улеснят преките инвестиции и да се 

избегнат възможностите за регулаторен арбитраж за финансовите посредници, 

подчинени на друго законодателство на Съюза, по-специално в областта на 

управителите на активи. Използването на правни структури, в т.ч. на дружества 

със специална инвестиционна цел, като звено между проектите за колективно 

финансиране или дружеството и инвеститорите, следва да бъде строго 

регламентирано и допускано само за приемливи насрещни страни или 

професионални инвеститори, както са определени в Директива 2014/65/ЕС.  

(18) Ефективната управленска система е от първостепенно значение за правилното 

управление на риска и за предотвратяването на всякакви ситуации на конфликт 

на интереси. Поради това доставчиците на услуги за колективно финансиране 

следва да разполагат с управленски процедури с оглед на ефективното и 

благоразумно управление, а техните ръководители да се ползват с добро име и 

да притежават подходящи знания и опит. Доставчиците на услуги за колективно 

финансиране следва също така да въведат процедури за получаване и 

обработване на подадени от клиенти жалби. 

(19) На своята платформа за колективно инвестиране доставчиците на услуги за 

колективно финансиране следва да действат като неутрални посредници между 

клиентите. С цел да се избегнат конфликтите на интереси доставчиците на 

услуги за колективно финансиране и техните ръководители и служители, както 

и всяко лице, което пряко или непряко ги контролира, следва да изпълняват 

определени изисквания. Ако финансовите им интереси, свързани с проекти 

или предложения, не са публикувани предварително на техните уебсайтове, 

на доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да се забрани да 

имат финансово участие в поместените на техните платформи предложения за 

колективно финансиране. Това ще предостави възможност на доставчиците 

на услуги за колективно финансиране да съгласуват своите интереси с 

интересите на инвеститорите. Освен това акционерите, които притежават 

20% или повече от дяловия капитал или от правата на глас, и ръководителите ▌, 

както и всяко лице, което пряко ▌ контролира дадена платформа за колективно 

финансиране, не следва, във връзка с предлаганите на тази платформа за 

колективно финансиране услуги за колективно финансиране, да действат в 

качеството на клиенти. 
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(20) В интерес на ефективното и гладко предоставяне на услугите за колективно 

финансиране доставчиците на тези услуги следва да могат изцяло или отчасти 

да поверяват оперативни функции на други доставчици на услуги, при условие 

че такова възлагане не влошава съществено качеството на вътрешния контрол 

на тези доставчици на услуги за колективно финансиране, нито ефективния 

надзор. Цялата отговорност за спазването на настоящия регламент обаче следва 

да продължава да се носи от доставчиците на услуги за колективно 

финансиране.  

(21) За държането на клиентски средства и предоставянето на платежни услуги се 

изисква лиценз на доставчик на платежни услуги по Директива (ЕС) 2015/2366 

на Европейския парламент и на Съвета39. Това задължително изискване за 

лиценз не може да бъде изпълнено с лиценз на доставчик на услуги за 

колективно финансиране. Поради това е подходящо да се поясни, че ако 

доставчик на услуги за колективно финансиране предоставя такива платежни 

услуги във връзка с услугите си за колективно финансиране, той трябва да е 

лицензиран като платежна институция по Директива (ЕС) 2015/2366. С оглед на 

подходящия надзор върху тези дейности националният компетентен орган 

следва да бъде уведомен дали доставчикът на услуги за колективно 

финансиране възнамерява да предоставя платежни услуги, като получи 

съответния лиценз, или дали тези услуги ще бъдат възложени на трето лице. 

(22) За развитието и гладкото функциониране на предоставяните в трансграничен 

план услуги за колективно финансиране се изискват достатъчен мащаб и 

обществено доверие в тях. Поради това е необходимо да се определят единни, 

подходящи и пряко приложими изисквания за лицензиране, както и единен 

надзорен орган.  

(23) Високото ниво на инвеститорско доверие благоприятства развитието на 

услугите за колективно финансиране. Поради това с изискванията за услугите за 

колективно финансиране следва да се улесни трансграничното им предоставяне, 

да се намалят оперативните рискове и да се гарантира висока степен на 

прозрачност и защита на инвеститорите. 

                                                 
39  Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 

2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 
2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна 
на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35). 
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(24) Както се подчертава в доклада на Комисията за оценка на рисковете, свързани с 

изпирането на пари и финансирането на тероризма40, които засягат вътрешния 

пазар и се отнасят до трансгранични ситуации, колективното финансиране може 

да бъде изложено на рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането 

на тероризма Следователно с оглед на удовлетворяването на условията за 

издаване на лиценз, оценяването на доброто име на ръководителите и 

предоставянето на платежни услуги единствено чрез лицензирани субекти 

следва да се предвидят изисквания, свързани с борбата с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма. С оглед на неотклонното гарантиране на 

финансовата стабилност чрез предотвратяването на рисковете от изпиране на 

пари и финансиране на тероризма и като се има предвид максималният праг 

на средствата, които могат да бъдат набрани с предложение за 

колективно финансиране съгласно настоящия регламент, Комисията следва 

да оцени дали и доколко е необходимо от доставчиците на услуги за колективно 

финансиране, лицензирани изцяло или частично по силата на настоящия 

регламент, да се изиска да спазват националните разпоредби, с които се 

прилага Директива (ЕС) 2015/849, във връзка с изпирането на пари или 

финансирането на тероризма, както и дали и доколко е необходимо тези 

доставчици на услуги за колективно финансиране да бъдат включени в списъка 

на задължените субекти за целите на Директива (ЕС) 2015/849. 

(25) С цел да се позволи на доставчиците на услуги за колективно финансиране да 

упражняват дейност в трансграничен мащаб, без да се сблъскват с различаващи 

се норми, с което да се улесни финансирането от инвеститори от различни 

държави членки на проекти в целия Съюз, държавите членки следва да не могат 

да налагат допълнителни изисквания върху лицензираните по силата на 

настоящия регламент доставчици на услуги за колективно финансиране. 

(26) Процесът на лицензиране на потенциален доставчик на услуги за колективно 

финансиране следва да позволи на националния компетентен орган да се 

запознае с услугите, които този доставчик възнамерява да предоставя, и с 

платформите за колективно финансиране, които възнамерява да управлява, 

                                                 
40  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно оценката на 

рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, които засягат 
вътрешния пазар и са свързани с презгранични дейности (COM(2017) 340 final). 
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да оцени качеството на ръководството му, както и създадената вътрешна 

организация и процедури с оглед на спазването на въведените с настоящия 

регламент изисквания. 

(27) С цел предоставянето на услуги за колективно финансиране да бъде по-

прозрачно за непрофесионалните инвеститори, ЕОЦКП следва да създаде 

публично достъпен и актуализиран регистър на всички лицензирани 

доставчици на услуги за колективно финансиране, управляващи платформи за 

колективно финансиране в Съюза съгласно настоящия регламент. 

(28) Ако условията, при които е издаден даден лиценз, вече не са налице, лицензът 

следва да може да се отнеме. По-специално националният компетентен 

орган следва да може да прецени дали е било уронено доброто име на 

ръководството или дали вътрешните процедури и системи са показали 

съществени слабости. С цел националният компетентен орган да може да 

прецени дали даден лиценз на доставчик на услуги за колективно финансиране 

следва да бъде отнет, националният компетентен орган следва да бъде 

уведомен, ако съответният доставчик на услуги за колективно финансиране или 

действащо от негово име трето лице е изгубил(о) лиценза си на платежна 

институция или за него е било установено, че е нарушил(о) Директива (ЕС) 

2015/849 на Европейския парламент и на Съвета41. 

(29) С цел потенциалните инвеститори да получат ясна представа за естеството, 

рисковете, разходите и таксите при услугите за колективно финансиране, 

доставчиците на такива услуги следва да предоставят на клиентите си ясна и 

дезагрегирана информация.  

(30) Инвестирането в предлаганите на платформите за колективно финансиране 

продукти се различава от това в традиционните инвестиционни или спестовни 

продукти, поради което двете дейности следва да се разграничат. От друга 

страна, за да се уверят, че потенциалните инвеститори разбират степента на 

риска, свързан с инвестирането в колективно финансиране, доставчиците на 

                                                 
41  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. 

за предотвратяване използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент 
(ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 
2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73) 



 

 680 

услуги за колективно финансиране са задължени да проверят познанията на 

потенциалните си инвеститори чрез първоначален тест, за да установят доколко 

те разбират инвестиционната дейност. Доставчиците на услуги за колективно 

финансиране следва изрично да предупреждават потенциалните инвеститори, 

когато смятат, че предоставяните услуги не са подходящи за тях.  

(31) С цел инвеститорите да могат да взимат информирани решения, доставчиците 

на услуги за колективно финансиране следва да предоставят на потенциалните 

инвеститори основен информационен документ за инвестицията. С основния 

информационен документ за инвестицията потенциалните инвеститори следва 

да се предупреждават, че инвестиционната среда, в която навлизат, поражда 

рискове и не е обхваната нито от схемата за гарантиране на депозитите, нито от 

гаранции за обезщетяване на инвеститорите.  

(32) В основния информационен документ за инвестицията следва да се посочват и 

специфичните характеристики и рискове при намиращите се на ранен етап на 

дейност дружества, а също така и всяка съществена информация за носителите 

на проекти, правата на инвеститорите и начисляваните им такси, както и типа 

предлагани ценни книжа и кредитни споразумения. Носителят на даден проект е 

най-добрият източник на тази информация, поради което той следва да съставя 

основния информационен документ за инвестицията. От друга страна обаче 

отговорност за информирането на потенциалните инвеститори носят 

съответните доставчици на услуги за колективно финансиране, поради което те 

носят отговорност и за изчерпателността на основния информационен 

документ за инвестицията. 

(33) С цел на новосъздадените предприятия и МСП да се осигури лесен и бърз 

достъп до капиталовите пазари, да се намалят разходите им за финансиране, 

както и да се избегнат дългите срокове и разходите за доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, компетентните органи не следва да одобряват 

основните информационни документи за инвестицията.  

(34) С цел да се избегнат неоправданите разходи и административната тежест при 

предоставянето в трансграничен мащаб на услуги за колективно финансиране, 

за рекламните съобщения следва да не се изисква превод ▌. 
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(35) Доставчиците на услуги за колективно финансиране не следва да могат да 

свързват, независимо дали по своя преценка или не, интереси за покупка и за 

продажба, тъй като такава дейност изисква лиценз за инвестиционен посредник 

– в съответствие с член 5 от Директива 2014/65/ЕС, или за регулиран пазар – в 

съответствие с член 44 от същата директива. В интерес на прозрачността и 

потоците от информация доставчиците на услуги за колективно финансиране 

следва да позволят на лицата, инвестирали средства чрез техните платформи, да 

се свързват и да сключват сделки помежду си отново чрез техните платформи, 

когато това е във връзка с първоначално инвестираните чрез техните платформи 

средства. Доставчиците на услуги за колективно финансиране обаче следва да 

уведомяват клиентите си, че не управляват система за търговия и че покупко-

продажбите на техните платформи са по преценка на клиента и на негова 

отговорност.  

(36) С цел да се улесни прозрачността и да се осигури подходящо документиране на 

комуникациите с клиентите, доставчиците на услуги за колективно финансиране 

следва да съхраняват всички подходящи документи, отнасящи се до техните 

услуги и трансакции.  

(37) С оглед на обективното и недискриминационно третиране на инвеститорите и 

носителите на проекти доставчиците на услуги за колективно финансиране, 

които рекламират услугите си чрез рекламни съобщения, следва да не отдават 

предпочитание на отделен проект, като го изтъкват сред останалите проекти, 

предлагани на тяхната платформа, освен ако има обективна причина те да 

направят това, например поради специални изисквания на инвеститора 

или с оглед на определения предварително от инвеститора рисков профил. 

На доставчиците на услуги за колективно финансиране следва обаче да се 

позволи да упоменават успешно приключилите предложения, в които не е вече 

възможно да се инвестира чрез платформата, и те са насърчавани да 

предоставят възможност за съпоставяне на резултатите от свои 

приключени проекти. 

(38) С цел да се увеличи правната сигурност за доставчиците на услуги за 

колективно финансиране, извършващи дейност в Съюза, и да се улесни 

достъпът им до пазара, в електронен вид ▌следва да бъде публикувана  пълна 

информация за приложимите национални законови, подзаконови и 
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административни разпоредби, уреждащи рекламните съобщения на 

доставчиците на услуги за колективно финансиране, както и резюмета на тези 

правни актове. За тази цел компетентните органи и ЕОЦКП следва да 

поддържат централни бази данни.  

(39) С цел по-добре да се обхванат нормативните различия между държавите членки 

при изискванията за рекламните съобщения, компетентните органи следва 

ежегодно да предоставят на ЕОЦКП подробен доклад за своите правоприлагащи 

действия в тази област.  

(39a) За да се гарантира последователното изпълнение на лицензите и 

изискванията за доставчиците на услуги за колективно финансиране, 

извършващи дейност в Съюза, ЕОЦКП следва да разработи регулаторни 

технически стандарти, които да бъдат представени на Комисията. 

(40) Важно е въведените с настоящия регламент изисквания за издаване на лиценз и 

за предоставяне на услуги за колективно финансиране да се спазват ефективно и 

ефикасно. Националният компетентен орган следва да издава лицензи и да 

упражнява надзор. Националният компетентен орган следва да има право 

да изисква информация, да провежда общи разследвания и проверки на място, 

да публикува известия и предупреждения, както и да налага санкции. 

Националният компетентен орган следва подходящо да калибрира своите 

надзорни и наказателни правомощия.  

▌ 

(42) Националният компетентен орган следва да начислява такси на субектите 

под пряк негов надзор, за да покрива разходите си, в т.ч. режийните разходи. 

Предвид ранния етап на развитие на сектора на колективното финансиране 

размерът на таксата следва да бъде съобразен с размера на даденото дружество, 

обект на пряк надзор. 

(43) Тъй като целите на настоящия регламент, а именно преодоляване на 

фрагментарността на нормативната уредба на услугите за колективно 

финансиране с оглед на подходящото функциониране на вътрешния пазар на 

тези услуги и същевременно подобряване на защитата на инвеститорите и на 

пазарната ефективност, и допринасяне за създаването на съюз на капиталовите 

пазари, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, 
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а могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля 

необходимото за постигането на тези цели.  

(44) Прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено, за да се 

съгласува с прилагането на националните правила, с които се транспонира 

Директива XXX/XXXX/ЕС (Директива (ЕС) .../... от ... на Европейския 

парламент и на Съвета), с която доставчиците на услуги за колективно 

финансиране, които попадат в обхвата на настоящия регламент, се 

освобождават от прилагането на Директива 2014/65/ЕС.  

(45) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, 

признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това 

настоящият регламент следва да се тълкува и прилага в съответствие с тези 

права и принципи. 

(46) В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета бяха проведени консултации с Европейския 

надзорен орган по защита на данните42, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

                                                 
42  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 

2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни 
от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни 
(ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1). 
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Глава I 

Предмет, обхват и определения 

Член 1 

Предмет 

С настоящия регламент се установяват еднообразни изисквания за следното:  

a) дейността и организирането на доставчиците на услуги за колективно 

финансиране; 

б) лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно 

финансиране; 

в) прозрачността и рекламните съобщения във връзка с предоставянето на услуги 

за колективно финансиране в Съюза. 

Член 2 

Обхват 

1. Настоящият регламент се прилага спрямо юридическите лица, които с оглед на 

предоставянето на услуги за колективно финансиране желаят да се лицензират 

в съответствие с член 10, и спрямо доставчиците на услуги за колективно 

финансиране, лицензирани за тази цел в съответствие със същия член. Тези 

юридически лица трябва да са действително и трайно установени в 

държава членка, за да отговарят на условията за подаване на заявление за 

лиценз. 

2. Настоящият регламент не обхваща: 

a) услугите за колективно финансиране, които се предоставят на носителите 

на проекти, които отговарят на изискванията за потребител, както той е 

определен в член 3, буква а) от Директива 2008/48/ЕО; 

б) услугите за колективно финансиране, които се предоставят от физически 

или юридически лица с лиценз на инвестиционен посредник, получен в 

съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС; 
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в) услугите за колективно финансиране, които се предоставят от физически 

или юридически лица съгласно националното право; 

 г) всяко предложение за колективно финансиране с размер над 

8 000 000 евро, изчислен за период от 12 месеца за даден проект за 

колективно финансиране. 

2a. Националното законодателство относно изискванията за издаването на 

лицензи, свързано с носителите на проекти или инвеститорите, не може 

да възпрепятства тези носители на проекти или инвеститори да 

използват услуги за колективно финансиране, предоставяни съгласно 

настоящия регламент от лицензирани съгласно същия регламент 

доставчици на услуги за колективно финансиране. 

Член 3 

Определения 

1. За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения: 

a) „колективно финансиране“ означава предоставянето на платформа за 

колективно финансиране, която осигурява една от следните 

възможности: 

i) пряка услуга за колективно финансиране, която улеснява 

свързването на конкретни инвеститори с конкретни носители 

на проекти; 

ii) услуга за колективно финансиране чрез посредник, която 

включва улесняване на свързването на инвеститорите с 

носителите на проекти и определяне на цената и 

съдържанието на предложенията, или и двете; 

б) „платформа за колективно финансиране“ означава електронна ▌система, 

организирана или управлявана от доставчик на услуги за колективно 

финансиране;  

в) „доставчик на услуги за колективно финансиране“ означава юридическо 

лице, което предоставя една или повече услуги за колективно 

финансиране, като за тази цел е лицензирано от съответния 
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национален компетентен орган в съответствие с член 10 от настоящия 

регламент; 

г) „предложение за колективно финансиране“ означава всяко съобщение от 

доставчик на услуги за колективно финансиране с информация, която 

позволява на потенциалните инвеститори да преценят по същество дали 

да предприемат операция за колективно финансиране; 

д) „клиент“ означава всеки потенциален или действителен инвеститор, или 

носител на проект, на които доставчик на услуги за колективно 

финансиране предоставя или може да предоставя услуги за колективно 

финансиране;  

е) „носител на проект“ означава всяко лице, което желае да получи 

финансиране за свой проект за колективно финансиране чрез платформа 

за колективно финансиране;  

ж) „инвеститор“ означава всяко лице, което чрез платформа за колективно 

финансиране предоставя заеми или придобива прехвърлими ценни 

книжа; 

з) „проект за колективно финансиране“ означава целта, за която носител 

на проект предоставя финансиране или желае да набере финансиране 

чрез предложение за колективно финансиране; 

и) „прехвърлими ценни книжа“ означава прехвърлимите ценни книжа, 

определени в член 4, параграф 1, точка 44 от Директива 2014/65/ЕС; 

й) „рекламни съобщения“ означава всяко сведение или съобщение за своите 

услуги, което доставчик на услуги за колективно финансиране отправя до 

потенциален инвеститор или предполагаем бъдещ носител на проект 

извън изискваното по силата на настоящия регламент осведомяване на 

инвеститорите; 

к) „траен носител“ означава всеки носител, на който може да бъде 

съхранявана информация за съобразен с целите ѝ период, така че да се 

ползва и да бъде идентично възпроизводима; 

л) „дружество със специална инвестиционна цел“ или „ДСИЦ“ означава 

дружество, създадено единствено с цел секюритизация, или което 
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служи единствено за секюритизационни транзакции по смисъла на 

член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската 

централна банка43; 

ла)  „заем“ означава споразумение, което задължава инвеститора да 

предостави на носителя на проекта договорена парична сума за 

договорен срок и според което носителят на проекта е длъжен да 

изплати тази сума в договорения срок;   

лб) „национален компетентен орган“ означава националният орган или 

националните органи, определени от дадена държава членка, които 

имат необходимите правомощия и които носят отговорност за 

изпълнението на задачите, свързани с лицензирането и надзора на 

доставчиците на услуги за колективно финансиране, в рамките на 

обхвата на настоящия регламент. 

▌ 

Глава II  

Предоставяне на услуги за колективно финансиране и 

организационни и оперативни изисквания за доставчиците 

на услуги за колективно финансиране  

Член 4 

Предоставяне на услуги за колективно финансиране  

1. Услугите за колективно финансиране се предоставят само от юридически 

лица, които са действително и трайно установени в държава – членка на 

Съюза, и които са лицензирани като доставчици на услуги за колективно 

финансиране в съответствие с член 10 от настоящия регламент.  

Юридическите лица, които са установени в трета държава, не могат да 

кандидатстват за лиценз в качеството на доставчици на услуги за 

колективно финансиране съгласно настоящия регламент. 

                                                 
43  ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 107. 
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2. Доставчиците на услуги за колективно финансиране действат почтено, 

обективно и професионално в съответствие с най-добрите интереси на своите 

клиенти и потенциални клиенти. 

3. Доставчиците на услуги за колективно финансиране не плащат, нито приемат 

възнаграждение, отстъпка или непарична облага за насочване на 

инвеститорските нареждания към дадено предложение за колективно 

финансиране, обявено на тяхната платформа за колективно финансиране или 

на платформа на трета страна.  

4. Доставчиците на услуги за колективно финансиране могат да упражняват 

право на преценка от името на своите клиенти във връзка с параметрите на 

клиентските нареждания, като в такъв случай уведомяват клиентите си за 

точния метод при тази преценка и за нейните параметри, и предприемат 

всички необходими мерки за получаването на възможно най-добрия резултат 

за клиентите си. 

5. Когато за предоставянето на услуги за колективно финансиране на 

инвеститори, които не са приемливи насрещни страни съгласно 

определението в Директива 2014/65/ЕС, се използват дружества със 

специална инвестиционна цел, доставчиците на услуги за колективно 

финансиране имат правото да прехвърлят към даденото дружество със 

специална инвестиционна цел само един актив, така че да се позволи на 

инвеститорите да имат експозиция към този актив чрез придобиването на 

ценни книжа. Решението за откриване на експозиция към този базов актив 

принадлежи изключително на инвеститорите.  

Член 4а 

Услуги за колективно финансиране чрез посредник 

За целите на настоящия регламент се счита, че услугите за колективно 

финансиране чрез посредник включват следното: 

а) пласиране без твърд ангажимент, както е посочено в приложение I, раздел 

А, точка 7 към Директива 2014/65/ЕС, на прехвърлими ценни книжа или на 

улесняването на заеми, емитирани от носители на проекти; 

б) предлагане на инвестиционни съвети, както са посочени в приложение I, 

раздел А, точка 5 към Директива 2014/65/ЕС, по отношение на 
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прехвърлимите ценни книжа или на улесняването на заеми, емитирани 

от носители на проекти, и 

в) получаване и предаване на нареждания на клиенти за търговия, както са 

посочени в приложение I, раздел А, точка 1 към Директива 2014/65/ЕС, във 

връзка с прехвърлими ценни книжа или с улесняването на заеми, 

емитирани от носители на проекти. 

Член 5 

Ефективно и благоразумно управление 

Ръководството на доставчик на услуги за колективно финансиране въвежда подходящи 

практики и процедури за осигуряването на ефективно и благоразумно управление – в 

т.ч. обособяване на задълженията, непрекъснатост на дейността и предотвратяване на 

конфликтите на интереси – и контролира прилагането им, като извършва и двете по 

начин, който подпомага целостта на пазара и е в интерес на клиентите. Доставчиците 

на услуги за колективно финансиране, които предлагат услугите по член 3, 

параграф 1, буква а), подточка iiа), гарантират, че разполагат с подходящи 

системи и контролни механизми за управлението на риска и с финансови модели 

за предлагането на тези услуги. 

 

Член 5a 

Изисквания за извършването на надлежна проверка 

1a. Доставчиците на услуги за колективно финансиране извършват поне в 

минимална степен надлежна проверка на носителите на проекти, които 

предлагат техният проект да бъде финансиран чрез платформата за 

колективно финансиране на доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

2a. Минималната степен на надлежна проверка, посочена в параграф 1, 

включва всичко, което следва: 

a) доказателство, че носителят на проекта не е осъждан за нарушения 

на националното търговско право и на националното 

законодателство в областта на несъстоятелността, финансовите 
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услуги, изпирането на пари, измамите или задълженията, свързани с 

професионалната отговорност; 

б) доказателство, че носителят на проекта, който желае да получи 

финансиране чрез платформата за колективно финансиране: 

i)  не е установен в неоказваща съдействие юрисдикция, която е 

определена като такава в рамките на съответната политика 

на Съюза, или във високорискова трета държава съгласно 

член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849; или 

ii)  спазва на практика данъчните стандарти на Съюза или 

съгласуваните на международно равнище данъчни стандарти 

относно прозрачността и обмена на информация. 

Член 6 

Обработване на жалбите 

1. Доставчиците на услуги за колективно финансиране са въвели ефективни и 

прозрачни процедури за бързо, справедливо и еднообразно обработване на 

подадените от клиентите им жалби и са публикували описания на тези 

процедури. 

2. Доставчиците на услуги за колективно финансиране гарантират, че 

клиентите могат безплатно да подават жалби срещу тях. 

3. Доставчиците на услуги за колективно финансиране разработват и 

предоставят на клиентите образец за жалби и документират всички 

получени жалби и предприетите мерки. 

3a. Доставчиците на услуги за колективно финансиране разследват 

своевременно и по справедлив начин всички жалби и съобщават резултата 

на жалбоподателя в разумни срокове. 

4. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с 

които да определя условията, стандартните формати и процедурите за 

обработване на жалбите. 
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ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни 

технически стандарти в срок от … [XXX (месеца) от датата на влизане в 

сила на настоящия регламент]. 

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в 

първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти 

в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент 

(ЕС) № 1095/2010. 

Член 7 

Конфликти на интереси 

1. Доставчиците на услуги за колективно финансиране нямат финансово участие 

в проектите за колективно финансиране, които предлагат на своите платформи 

за колективно финансиране. 

Чрез дерогация от първа алинея доставчиците на услуги за колективно 

финансиране могат да имат финансово участие в предложение за 

колективно финансиране, представено на техните платформи за 

колективно финансиране, при условие че те предоставят на клиентите си 

ясна информация за това участие чрез публикуването на процедурите за 

подбор по ясен и прозрачен начин. 

2. Доставчиците на услуги за колективно финансиране не приемат за свои 

клиенти своите акционери, които притежават 20% или повече от дяловия 

капитал или от правата на глас, нито своите ръководители ▌или лицата, които 

са пряко свързани с въпросните акционери и ръководители ▌ чрез отношение 

на контрол по смисъла на член 4, параграф 1, точка 35, буква б) от Директива 

2014/65/ЕС 

3. Доставчиците на услуги за колективно финансиране поддържат и прилагат 

ефективни вътрешни правила за предотвратяване на конфликтите на интереси 

и гарантират, че техните служители не могат да оказват пряко или 

непряко влияние върху проектите, в които те имат финансово участие.    

4. Доставчиците на услуги за колективно финансиране предприемат всички 

подходящи мерки за предотвратяване, откриване, управляване и оповестяване 

на конфликтите на интереси, които възникват между, от една страна, самите 
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тях, техните акционери, ръководители и служители или всяко лице, пряко или 

непряко свързано с тях чрез отношение на контрол по смисъла на член 4, 

параграф 1, точка 35, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, и, от друга страна, 

техните клиенти, или на конфликтите на интереси които възникват между 

самите клиенти.  

5. Доставчиците на услуги за колективно финансиране оповестяват пред своите 

клиенти ▌ общия характер и източниците на конфликтите на интереси, както и 

предприетите мерки за ограничаване на тези рискове ▌.  

6. Оповестяването по параграф 5: 

a) се прави на траен носител; 

б) включва достатъчно подробни сведения, съобразени с естеството на 

отделните клиенти, така че да им даде възможност да вземат 

информирано решение за услугата, при която възниква конфликтът на 

интереси. 

7. ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти с цел 

определяне на: 

a) изискванията за поддръжката или функционирането на процедурите за 

подбор, свързани с финансовото участие, и вътрешните правила по 

параграфи 1 и 3; 

б) мерките по параграф 4; 

в) механизмите за оповестяването по параграфи 5 и 6.  

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни 

технически стандарти в срок от [XXX (месеца) от датата на влизане в 

сила на настоящия регламент]. 

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в 

първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с 

процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

 

Член 7а 
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Съгласуваност на интересите на платформата за колективно 

финансиране с инвеститорите 

1. С цел да се гарантира, че платформите за колективно финансиране 

съгласуват своите стимули с тези на инвеститорите, се насърчават 

механизмите за предлагане на стимули. 

2. Платформите за колективно финансиране могат да участват във 

финансирането на проекти. Това участие не трябва да надвишава 2% от 

натрупания за проекта капитал. 

3. Когато проектът приключи успешно и напуска платформата за 

колективно финансиране, на доставчика на услуги за колективно 

финансиране може да се предостави премия за постигнати резултати 

(комисионна). 

4. Преди да получат лиценз, доставчиците на услуги за колективно 

финансиране излагат пред ЕОЦКП политиката за съгласуване на 

интересите, която възнамеряват да прилагат, и искат тя да бъде 

одобрена. 

5. Платформите за колективно финансиране могат да променят 

политиката за съгласуване на интересите веднъж на всеки три години. 

Всяка промяна подлежи на одобрение от ЕОЦКП. 

6. На видно място на уебсайта си платформите за колективно финансиране 

изрично описват политиката си за съгласуване на интересите. 

Член 8 

Възлагане на дейности на външни изпълнители 

1. Когато поверяват на трета страна оперативни функции, доставчиците на 

услуги за колективно финансиране предприемат всички логични мерки, за да 

се избегне допълнителен оперативен риск. 

2. Възлагането на външен изпълнител на оперативни функции не влошава ▌ 

качеството на вътрешния контрол на доставчиците на услуги за колективно 

финансиране, нито способността на националния компетентен орган да 
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наблюдава спазването от тези доставчици на услуги за колективно 

финансиране на всички определени в настоящия регламент задължения. 

3. Доставчиците на услуги за колективно финансиране остават изцяло отговорни 

за спазването на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на 

възложените на външни изпълнители дейности. 

Член 9 

Отговорно пазене на клиентски активи, държане на финансови средства и 

предоставяне на платежни услуги 

1. Доставчиците на услуги за колективно финансиране информират клиентите си 

за следното:  

a) дали и при какъв ред и условия предоставят услуги по отговорно пазене 

на активи – с препратки към приложимото национално законодателство; 

б) дали услугите по отговорно пазене на активи се предоставят от тях или 

от трето лице;  

в) дали платежните услуги и държането и отговорното пазене на средствата 

се предоставят от доставчика на услуги за колективно финансиране или 

чрез трето лице, действащo от негово име. 

2. Доставчиците на услуги за колективно финансиране и действащите от тяхно 

име трети лица не държат клиентски средства, нито предоставят платежни 

услуги освен ако тези средства не са предназначени за предоставянето на 

платежни услуги във връзка с услугите за колективно финансиране и ако 

доставчикът на услуги за колективно финансиране или действащото от негово 

име трето лице доставчик на услуги не е доставчик на платежни услуги по 

смисъла на член 4, точка 11 от Директива (ЕС) 2015/2366. 

3. Средствата по параграф 2 се пазят отговорно съгласно националните 

разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2015/2366. 

4. Ако доставчиците на услуги за колективно финансиране – сами или чрез трето 

лице – не предоставят платежни услуги или държане и отговорно пазене на 

средства във връзка с услуги за колективно финансиране, те въвеждат и 

поддържат процедури, така че носителите на проекти да могат да приемат 
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финансиране на обявените проекти за колективно финансиране или други 

плащания единствено чрез доставчик на платежни услуги или представител, 

предоставящ платежни услуги, както са определени в член 4, точка 11 и 

член 19 от Директива (ЕС) 2015/2366.  

Глава II 

Лицензиране и надзор на доставчиците на услуги за 

колективно финансиране 

Член 10 

Лицензиране и надзор на доставчиците на услуги за колективно финансиране 

1. Потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране, за да 

стане доставчик на услуги за колективно финансиране съгласно 

настоящия регламент, подава до националния компетентен орган на 

държавата членка, в която е установен, заявление за издаване на лиценз за 

предоставяне на услуги за колективно финансиране. 

2. В заявлението по параграф 1 се съдържат всички изброени по-долу елементи: 

a) адресът на потенциалния доставчик на услуги за колективно 

финансиране; 

б)  правната форма на потенциалния доставчик на услуги за колективно 

финансиране; 

в) уставът на потенциалния доставчик на услуги за колективно 

финансиране; 

г)  програма за дейността, в която се посочват видовете услуги за 

колективно финансиране, които потенциалният доставчик на услуги за 

колективно финансиране желае да предоставя, и платформата, която 

възнамерява да управлява, включително кога и как ще бъдат 

търгувани предложенията; 

д) описание на управленските процедури и механизмите за вътрешен 

контрол на потенциалния доставчик на услуги за колективно 
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финансиране, с които се осигурява спазването на настоящия регламент, в 

т.ч. процедурите за управление на риска и счетоводните процедури; 

е) описание на системите, ресурсите и процедурите за контрол и защита на 

системите за обработка на данни на потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране; 

ж)  описание на механизмите на потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране за осигуряване на непрекъснатост на дейността, 

с цел да се гарантира, че погасителните вноски за заемите и 

инвестициите ще продължат да се изплащат на инвеститорите в 

случай на несъстоятелност на потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране; 

з) самоличността на лицата, натоварени с управлението на потенциалния 

доставчик на услуги за колективно финансиране; 

и) доказателство, че лицата по буква з) се ползват с добро име и притежават 

подходящите знания и опит, за да управляват потенциалния доставчик на 

услуги за колективно финансиране; 

й)  описание на вътрешните правила на потенциалния доставчик на услуги 

за колективно финансиране за предотвратяване на възможността 

съдружниците, които притежават 20 % или повече от капитала или от 

правата на глас, неговите ръководители ▌ или всяко пряко ▌ свързано с 

тях чрез контрол лице да сключват сделки за колективно финансиране, 

които той предлага, като това описание следва да включва също 

вътрешните правила на потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране относно конфликтите на интереси, 

свързани с експозицията на служителите по отношение на 

проектите; 

к) описание на евентуалните сключени от потенциалния доставчик на 

услуги за колективно финансиране споразумения за възлагане на 

дейности на външни изпълнители; 

л) описание на процедурите, въведени от потенциалния доставчик на услуги 

за колективно финансиране за разглеждане на жалби от клиентите; 
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м) когато е приложимо, описание на платежните услуги, които 

потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране 

възнамерява да предоставя съгласно Директива (ЕС) 2015/2366.  

ма) доказателство, че доставчикът на услуги за колективно 

финансиране разполага с подходяща застраховка или притежава 

достатъчен капитал за покриване на финансовите последици от 

професионалната си отговорност в случай на неспазване на 

професионалните си задължения, посочени в настоящия регламент. 

3. За целите на параграф 2, буква и) потенциалните доставчици на услуги за 

колективно финансиране предоставят следните доказателства: 

a) доказателство, че всички лица, участващи в управлението на 

потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране, не са 

имали криминални деяния като присъди или наказателноправни санкции 

за нарушаване на действащите национални разпоредби в областта на 

търговското право, правото в областта на несъстоятелността, 

финансовите услуги и борбата с изпирането на пари, или за измама, нито 

са били подвеждани под служебна отговорност; 

б) доказателство, че заедно лицата, участващи в управлението на 

доставчика на услуги за колективно финансиране, притежават 

достатъчно знания, умения и опит, за да управляват доставчика на услуги 

за колективно финансиране, както и че тези лица са длъжни да 

посвещават на задълженията си достатъчно време.  

4. До 30 работни дни, считано от получаването на заявлението по параграф 1, 

националният компетентен орган преценява дали то е пълно. Ако 

заявлението е непълно, националният компетентен орган определя срок, в 

рамките на който доставчикът на услуги за колективно финансиране трябва да 

предостави липсващата информация. 

5. Когато заявлението по параграф 1 е пълно, националният компетентен 

орган уведомява незабавно за това потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране.  

5a. Преди да вземе решение дали да одобри или да отхвърли заявлението за 

издаване на лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране, 
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националният компетентен орган се консултира с националния 

компетентен орган на друга държава членка в следните случаи: 

a) потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране е 

дъщерно предприятие на доставчик на услуги за колективно 

финансиране, лицензиран в посочената друга държава членка; 

б) потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране е 

дъщерно предприятие на предприятие майка на доставчик на услуги 

за колективно финансиране, лицензиран в посочената друга държава 

членка; 

в) потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране се 

контролира от същите физически или юридически лица, които 

контролират доставчик на услуги за колективно финансиране, 

лицензиран в посочената друга държава членка; 

г) потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране 

възнамерява да търгува пряко предложения в посочената друга 

държава членка. 

5б. Когато някой от националните компетентни органи, посочени в параграф 

5а, не е съгласен с процедурата или със същността на дадено действие или 

бездействие на другия орган, това несъгласие се решава съгласно член 13а. 

6. До три месеца след получаването на пълното заявление националният 

компетентен орган преценява дали потенциалният доставчик на услуги за 

колективно финансиране изпълнява определените в настоящия регламент 

изисквания и приема надлежно обосновано решение за издаване на лиценз на 

доставчик на услуги за колективно финансиране или за отказ за лицензиране. 

Националният компетентен орган има право да откаже да издаде лиценз, 

ако поради обективни и очевидни причини сметне, че ръководството на 

доставчика на услуги за колективно финансиране може да представлява 

заплаха за неговото ефективно, стабилно и благоразумно управление, за 

непрекъснатостта на дейността му и за подходящото съблюдаване на 

интересите на неговите клиенти и целостта на пазара. 

6a.  Националният компетентен орган уведомява ЕОЦКП, когато заявление 

за лиценз бъде одобрено съгласно настоящия член. ЕОЦКП добавя това 
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заявление в регистъра на одобрените платформи, предвиден в член 11. 

ЕОЦКП може да изиска информация, за да се увери, че националните 

компетентни органи издават лицензи съгласно настоящия член по 

последователен начин. Ако ЕОЦКП не е съгласен с решение на 

националния компетентен орган за издаване на лиценз или за отказ за 

лицензиране съгласно настоящия член, той излага причините за това 

несъгласие и обяснява и обосновава всяко съществено отклонение от 

решението. 

7. До два работни дни след вземането на решението националният 

компетентен орган уведомява за него потенциалния доставчик на услуги за 

колективно финансиране. 

7a. Доставчикът на услуги за колективно финансиране, лицензиран съгласно 

настоящия член, изпълнява във всеки един момент условията за своето 

лицензиране. 

8. Лицензът по параграф 1 е действащ и валиден на цялата територия на Съюза. 

9. Държавите членки не изискват от доставчиците на услуги за колективно 

финансиране физическо присъствие на територията на държава членка, 

различно от съоръженията в държавата членка на установяване и на 

получаване на лиценз от тези доставчици на услуги за колективно 

финансиране, за да могат последните да предоставят услуги за колективно 

финансиране на трансгранична основа.  

10. ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с 

цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за 

заявлението за издаване на лиценз. 

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторните 

технически стандарти за изпълнение в срок до... [XX месеца след датата 

на влизане в сила на настоящия регламент]. 

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в 

първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с 

процедурата, предвидена в член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
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Член 11 

Регистър на доставчиците на услуги за колективно финансиране 

1. ЕОЦКП създава регистър на всички доставчици на услуги за колективно 

финансиране. Регистърът е публично достъпен на уебсайта на ЕОЦКП и се 

актуализира редовно. 

2. В регистъра по параграф 1 се съдържат следните сведения: 

a) наименование и правна форма на доставчика на услуги за колективно 

финансиране; 

б) търговско наименование и адрес в интернет на платформата за 

колективно финансиране, управлявана от доставчика на услуги за 

колективно финансиране; 

в) информация за услугите, за които доставчикът на услуги за колективно 

финансиране е лицензиран; 

г) санкциите, наложени върху доставчика на услуги за колективно 

финансиране или върху неговите ръководители. 

3. Всяко отнемане на лиценз в съответствие с член 13 се публикува в регистъра 

за период от пет години. 

Член 12 

Надзор 

1. Доставчиците на услуги за колективно финансиране предоставят услугите си 

под надзора на националния компетентен орган на държавата членка, в 

която е лицензиран доставчикът на услуги за колективно финансиране. 

2. Доставчиците на услуги за колективно финансиране неотклонно спазват 

условията за издаване на лиценз, посочени в член 10 от настоящия 

регламент.  

3. Националният компетентен орган извършва оценка на спазването от 

доставчиците на услуги за колективно финансиране на предвидените в 

настоящия регламент задължения. Той определя честотата и 

задълбочеността на тази оценка по отношение на размера и сложността 

на дейностите на доставчика на услуги за колективно финансиране. За 
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целите на оценката националният компетентен орган може да подложи 

доставчика на услуги за колективно финансиране на проверка на място. 

4. Доставчиците на услуги за колективно финансиране незабавно уведомяват 

националния компетентен орган, ако условията за лицензиране се променят 

съществено, и при поискване предоставят необходимата информация, за да 

бъде оценено спазването на настоящия регламент.  

Член 12 а (нов) 

Определяне на компетентния орган 

1. Всяка държава членка определя кой е националният компетентен орган, 

който отговаря за изпълнението на произтичащите от настоящия 

регламент задължения за лицензиране и надзор на доставчиците на услуги 

за колективно финансиране, и съответно уведомява за това ЕОЦКП.  

Когато държава членка определи повече от един национален компетентен 

орган, тя посочва съответните им функции и определя един орган, който 

да отговаря за сътрудничеството с националните компетентни органи 

на останалите държави членки и ЕОЦКП, когато това се предвижда в 

настоящия регламент. 

2. ЕОЦКП публикува на уебсайт списъка на компетентните органи, 

определени в съответствие с първа алинея. 

3. Националните компетентни органи разполагат с необходимите за 

изпълнение на своите функции правомощия за упражняване на надзор и 

провеждане на разследвания.  

 

Член 13 

Отнемане на лиценза 

1. Националните компетентни органи имат правомощието да отнемат 

лиценза на доставчик на услуги за колективно финансиране, ако този 

доставчик се намира в някоя от следните ситуации: 

a) не е използвал лиценза 18 месеца, след като е бил издаден; 

б) изрично се е отказал от лиценза; 
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в) не е предоставял услуги за колективно финансиране в продължение на 

шест последователни месеца;  

г) получил е лиценза чрез незаконни средства, в т.ч. неверни твърдения в 

заявлението си за издаване на лиценз; 

д) вече не отговаря на условията за издаване на лиценза;  

е) съществено е нарушил разпоредбите на настоящия регламент. 

ж) изгубил е лиценза си на платежна институция съгласно член 13 от 

Директива 2015/2366/ЕС или действащо от негово име трето лице 

доставчик на услуги е изгубило този лиценз; 

з) нарушил е разпоредбите на националното законодателство, с което 

се транспонира Директива (ЕС) 2015/849, по отношение на 

изпирането на пари или финансирането на тероризма, или негови 

управители или служители или трети лица, действащи от негово 

име, са нарушили тези разпоредби. 

▌ 

▌ 

4. Националните компетентни органи незабавно уведомяват ЕОЦКП за 

решението си да отнемат лиценза на доставчик на услуги за колективно 

финансиране. 

4a. Преди да вземе решение дали да оттегли лиценза на доставчик на услуги за 

колективно финансиране за предоставянето на услуги за колективно 

финансиране, националният компетентен орган се консултира с 

националния компетентен орган на друга държава членка в случаите, в 

които доставчикът на услуги за колективно финансиране: 

a)  е дъщерно предприятие на доставчик на услуги за колективно 

финансиране, лицензиран в посочената друга държава членка; 

б) е дъщерно предприятие на предприятие майка на доставчик на 

услуги за колективно финансиране, лицензиран в посочената друга 

държава членка; 
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в) се контролира от същите физически или юридически лица, които 

контролират доставчик на услуги за колективно финансиране, 

лицензиран в посочената друга държава членка; 

г) търгува пряко предложения в посочената друга държава членка. 

 

Член 13 а 

Уреждане на спорове между компетентните органи 

1. Ако даден компетентен орган не е съгласен с процедурата или същността 

на действие или бездействие на компетентен орган на друга държава 

членка във връзка с прилагането на настоящия регламент, ЕОЦКП, по 

искане на един или повече от съответните компетентни органи, може да 

съдейства на органите да постигнат съгласие в съответствие с 

процедурата, предвидена в параграфи 2 – 4. 

Когато въз основа на обективни критерии може да се установи наличието 

на несъгласие между компетентните органи от различни държави 

членки, ЕОЦКП може по собствена инициатива да съдейства на 

компетентните органи да постигнат съгласие в съответствие с 

процедурата, предвидена в параграфи 2 – 4. 

2. ЕОЦКП определя срок за помиряване между компетентните органи, като 

взема предвид приложимите срокове, както и сложността и неотложния 

характер на въпроса. На този етап ЕОЦКП действа като посредник. 

Ако съответните компетентни органи не успеят да постигнат съгласие в 

помирителната фаза, посочена в първа алинея, ЕОЦКП може в 

съответствие с процедурата, предвидена в член 44, параграф 1, трета и 

четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1095/2010, да вземе задължително 

за съответните компетентни органи решение, изискващо от тях да 

предприемат конкретно действие или да се въздържат от действия с цел 

уреждане на въпроса, за да се гарантира спазването на правото на Съюза. 

3. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от ДФЕС, ако 

даден компетентен орган не спази решението на ЕОЦКП и съответно не 

може да гарантира, че даден доставчик на услуги за колективно 
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финансиране спазва изискванията по настоящия регламент, ЕОЦКП 

може да приеме индивидуално решение, чийто адресат е доставчикът на 

услуги за колективно финансиране, с което да се изисква той да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на своите задължения 

съгласно правото на Съюза, включително прекратяване на възприетата 

практика. 

4. Решенията, приети съгласно параграф 3, имат предимство пред всякакво 

предишно решение, прието по същия въпрос от компетентните органи. 

Всяко действие от страна на компетентните органи във връзка с факти, 

които са предмет на решение по параграф 2 или 3, трябва да е съвместимо 

с това решение. 

5. В доклада, посочен в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, 

председателят на ЕОЦКП посочва естеството и вида на разногласията 

между компетентните органи, постигнатите споразумения и 

решенията, взети за уреждане на тези разногласия. 

Глава IV 

Прозрачност и първоначален тест на познанията от 

доставчиците на услуги за колективно финансиране 

Член 14 

Предоставяна на клиентите информация 

 

1. Всяка информация, в т.ч. рекламните съобщения по член 19, която 

доставчиците на услуги за колективно финансиране съобщават на клиентите 

▌за себе си, за разходите, за финансовите рискове и таксите при услугите за 

колективно финансиране или при инвестициите в рамките на колективно 

финансиране, включително за рисковете от несъстоятелност на 

доставчика на услуги за колективно финансиране, за условията при 

колективното финансиране, в т.ч. критериите за подбор на проекти, или за 

естеството и рисковете, свързани с предоставяните от тях услуги за колективно 

финансиране, трябва да е безпристрастна, ясна и незаблуждаваща. 
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2. Цялата информация, която трябва да бъде предоставена на клиентите в 

съответствие с параграф 1, се предоставя по кратък, точен и лесно 

достъпен начин, включително на уебсайта на доставчика на услуги за 

колективно финансиране. Информацията се предоставя, когато това е 

целесъобразно, включително и преди сключването на сделка за колективно 

финансиране. 

▌ 

Член 14 а 

Оповестяване на процента на неизпълнение на проектите 

1. Доставчиците на услуги за колективно финансиране оповестяват ежегодно 

процента на неизпълнение на проектите за колективно финансиране, 

предлагани на техните платформи за колективно финансиране, най-малко 

за последните 24 месеца.  

2. Посоченият в параграф 1 процент на неизпълнение на проектите се 

публикува онлайн, на видно място на уебсайта на доставчика на услуги за 

колективно финансиране. 

3. ЕОЦКП, като работи в тясно сътрудничество с ЕБО,  разработва проекти 

на регулаторни технически стандарти, с цел да се определи 

методологията за изчисляване на процента на неизпълнение на проектите, 

обявени на платформата за колективно финансиране.  

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на 

Комисията в срок до ... [XX месеца от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. 

На Комисията се делегират правомощия да допълва настоящия регламент 

чрез приемане на посочените в първа алинея от настоящия параграф 

регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, 

предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 
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Член 15 

Първоначален тест на познанията и симулация на способността за понасяне на 

загуби 

1. ▌Доставчиците на услуги за колективно финансиране оценяват дали услугите 

за колективно финансиране, които предлагат, са подходящи за тези 

потенциални инвеститори. 

2. За целите на оценката по параграф 1 доставчиците на услуги за колективно 

финансиране искат от потенциалния инвеститор информация за опита му, 

инвестиционните му цели, финансовото му положение и осведоменост за 

инвестиционния риск като цяло и за видовете инвестиции, предлагани на 

платформата за колективно финансиране, включително информация за: 

a) предишните инвестиции на потенциалния инвеститор в прехвърлими 

ценни книжа или кредитни споразумения, в т.ч. в дружества в 

първоначален етап на дейност или в етап на развитие на дейността; 

б) осведомеността на потенциалния инвеститор за рисковете, 

свързани с отпускането на заеми или придобиването на прехвърлими 

ценни книжа чрез платформа за колективно финансиране, както и 

професионален опит в областта на инвестирането чрез колективно 

финансиране. 

▌4. Ако ▌въз основа на получената по силата на параграф 2 информация 

доставчик на услуги за колективно финансиране сметне, че  

потенциалният инвеститор няма достатъчно осведоменост по отношение 

на предложението или че предложението не е подходящо за този 

потенциален инвеститор, доставчикът уведомява потенциалния инвеститор, 

че предлаганите на платформата му услуги могат да се окажат неподходящи за 

него и го предупреждава за рисковете. Тази информация или предупреждение 

за рисковете не възпрепятстват потенциалните инвеститори да инвестират в 

проекти за колективно финансиране. В информацията или 

предупреждението за рисковете ясно се посочва рискът от загуба на 

всички инвестирани средства. 

5. Всички доставчици на услуги за колективно финансиране винаги предоставят 

на потенциалните инвеститори и на инвеститорите възможност да симулират 
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способността си да поемат загуба, изчислена като 10 % от нетната стойност на 

богатството им, въз основа на следната информация: 

a) редовен доход и общ доход и, ако е целесъобразно, доход на 

домакинството; дали доходът се получава постоянно или временно; 

б) активи, включително финансови инвестиции, лични и инвестиционни 

имоти, пенсионни фондове и парични депозити; 

в) финансови ангажименти, включително редовни, към момента или 

предстоящи. 

Въз основа на резултатите от симулацията доставчиците на услуги за 

колективно финансиране могат да възпрат потенциалните инвеститори да 

инвестират в проекти за колективно финансиране. Инвеститорите обаче 

носят отговорност за риска, свързан с инвестицията. 

6. ЕОЦКП, като работи в тясно сътрудничество с ЕБО, разработва 

проекти на регулаторни технически стандарти, с които да определя реда и 

условията, необходими за:  

a) извършването на оценката по параграф 1; 

б) извършването на симулацията по параграф 5; 

в) предоставянето на информацията по параграфи 2 и 4. 

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти 

на Комисията в срок до ... [XX месеца от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент].  

На Комисията се делегират правомощия да допълва настоящия 

регламент чрез приемане на посочените в първа алинея от настоящия 

параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с 

процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.  
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Член 16 

Основен информационен документ за инвестицията  

 

 

-1. Доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предлагат 

услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от 

настоящия регламент, предоставят на потенциалните инвеститори 

цялата информация, посочена в настоящия член. 

1. На потенциалните инвеститори се предоставя основен информационен 

документ за инвестицията, изготвен от носителя на проекта за всяко 

предложение за колективно финансиране. Основният информационен 

документ за инвестицията се списва поне на един от официалните езици на 

съответната държава членка или на английски език.  

2. В основния информационен документ за инвестицията по параграф 1 се 

съдържат всички изброени по-долу елементи: 

a) информацията, посочена в приложението;  

б) следното изявление, което се намира непосредствено под заглавието на 

основния информационен документ за инвестицията: 

„Настоящото предложение за колективно финансиране не е нито 

проверено, нито одобрено от ЕОЦКП или от националните компетентни 

органи. 

Преди да Ви се предостави достъп до тази инвестиция, не е било оценено 

доколко Вашето образование и познания са подходящи. Като правите 

тази инвестиция, Вие поемате изцяло свързания с това действие риск, 

включително риска от частична или цялостна загуба на инвестираните 

средства.“; 

в) предупреждение за рисковете, което гласи следното: 

„Инвестирането в настоящото предложение за колективно финансиране 

крие рискове, включително риска от частична или цялостна загуба на 

инвестираните средства. Схемите за гарантиране на депозити и за 

обезщетение на инвеститорите, създадени по силата на Директива 
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2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета* и Директива 97/9/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета**, не се прилагат спрямо Вашата 

инвестиция. 

Вашата инвестиция може да не Ви донесе никаква възвръщаемост. 

Това не е спестовен продукт и ние Ви съветваме да не инвестирате 

повече от 10 % от нетното си богатство в проекти за колективно 

финансиране. 

Възможно е да не сте в състояние да продадете инвестиционните 

инструменти в момента, когато го пожелаете. Дори и да можете да ги 

продадете, Вие все пак можете да претърпите загуби.“ 

_______________ 

* Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 

2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173, 12.6.2014 г., 

стр. 149). 

** Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. 

относно схемите за обезщетение на инвеститорите (ОВ L 84, 26.3.1997 г., 

стр. 22).“ 

3. Основният информационен документ за инвестицията трябва да е 

безпристрастен, ясен и незаблуждаващ и да не съдържа бележки под линия, 

освен такива с позовавания на приложимото право. Листът се предоставя на 

самостоятелен траен носител, който е ясно разграничим от рекламните 

съобщения и ако е отпечатан, се състои от максимум три страници във 

формат A4. 

4. Доставчиците на услуги за колективно финансиране поддържат основните 

информационни документи за инвестицията винаги актуални, при това — за 

целия период на валидност на предложението за колективно финансиране. 

4a. Изискването по параграф 3, буква а) от настоящия член не се прилага за 

доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предлагат 

услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка ii). Вместо 

това тези доставчици изготвят основен информационен документ за 

инвестицията по отношение на доставчика на услуги за колективно 
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финансиране, който съдържа подробна информация за доставчика на 

услуги за колективно финансиране; за неговите системи и за 

упражнявания контрол във връзка с управлението на риска, финансовото 

моделиране на предложението за колективно финансиране и резултатите 

на доставчика от минали периоди. 

5. Всички доставчици на услуги за колективно финансиране въвеждат и 

прилагат подходящи процедури за проверка на изчерпателността, точността 

и яснотата на информацията в основния информационен документ за 

инвестицията. 

6. Ако доставчик на услуги за колективно финансиране установи, че в основния 

информационен документ за инвестицията има  ▌пропуск,  ▌грешка или  

▌неточност, които могат да окажат съществено въздействие върху 

очакваната възвращаемост на инвестицията, трябва да се направят 

корекции, както следва: 

a) доставчиците на услуги за колективно финансиране, които 

предлагат услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка 

i), сигнализират бързо за пропуска, грешката или неточността на 

носителя на проекта, който допълва или изменя тази информация; 

б) доставчиците на услуги за колективно финансиране, които 

предлагат услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка 

ii), поправят сами пропуска, грешката или неточността в основния 

информационен документ. 

Ако не бъде направено такова допълване или изменяне, доставчикът на услуги 

за колективно финансиране не обявява предложението за колективното 

финансиране или отменя съществуващото такова, докато не бъдат изпълнени 

изискванията на настоящия член за основния информационен документ за 

инвестицията. 

7. Даден инвеститор може да поиска от доставчик на услуги за колективно 

финансиране да осигури превод на основния информационен документ за 

инвестицията на езика, който този инвеститор е избрал. Преводът трябва да 

отразява вярно и точно съдържанието на оригиналния основен информационен 

документ за инвестицията.  
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Ако доставчик на услуги за колективно финансиране не предостави искания 

превод на основния информационен документ за инвестицията, той 

недвусмислено предупреждава инвеститора да не предприема инвестицията. 

8. Националните компетентни органи нямат право да изискват предварително да 

бъдат уведомявани за основния информационен документ за инвестицията, 

нито да го одобряват. 

9. ЕОЦКП може да разработи проект на регулаторни технически 

стандарти с цел определяне на следното:  

a) изискванията за образеца за представяне на информацията, посочена в 

параграф 2 и приложението, както и съдържанието на този образец;  

б) видовете съществени рискове за дадено предложение за колективно 

финансиране, които поради това се оповестяват в съответствие с част В 

от приложението;  

бa)  използването на определени финансови показатели за повишаване на 

яснотата на основната финансова информация; 

в) комисионните, както и таксите и разходите за трансакциите, 

посочени в част З, буква а) от приложението, включително подробна 

разбивка на преките и непреките разходи, които инвеститорът поема. 

При изготвянето на стандартите ЕОЦКП прави разграничение между 

услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка i), и услугите, 

посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка ii). 

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти 

на Комисията в срок до ... [XXX месеца от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. 

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в 

първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти 

в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент 

(ЕС) № 1095/2010. 

Член 17 

Текущи уведомления  
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1. Доставчиците на услуги за колективно финансиране, които дават възможност 

на инвестиращите на техните платформи да общуват пряко помежду си, за да 

купуват и продават кредитни споразумения или прехвърлими ценни книжа, 

които са били първоначално предложени за колективно финансиране на тези 

техни платформи, уведомяват клиентите си, че не управляват система за 

търговия и че покупко-продажбите на техните платформи са по преценка на 

клиента и на негова отговорност. Тези доставчици на услуги за колективно 

финансиране информират също така своите клиенти, че правилата, 

приложими съгласно Директива 2014/65/ЕС към местата за търговия, 

определени в член 4, параграф 1, точка 24 от тази директива, не важат за 

техните платформи. 

2. Доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предоставят 

референтни цени за покупко-продажбите по параграф 1, уведомяват клиентите 

си дали референтните цени ▌са обвързващи или не са и обосновават 

базата, на която са изчислени референтните цени. 

2а.  За да дадат възможност на инвеститорите да купуват и продават заеми, 

придобити чрез тяхна платформа, доставчиците на услуги за колективно 

финансиране улесняват прозрачността за инвеститорите по отношение 

на платформите си, като предоставят информация относно 

резултатите от генерираните заеми. 

Член 18 

Достъп до документация  

 

 

Доставчиците на услуги за колективно финансиране: 

a) съхраняват на траен носител в продължение на пет години пълна 

документация за своите услуги и операции; 

б) се уверяват, че техните клиенти имат винаги незабавен достъп до данни за 

предлаганите им услуги;  
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в) съхраняват в продължение на пет години всички споразумения, които са 

сключили с клиентите си.  

Глава V 

Рекламни съобщения 

Член 19 

Изисквания за рекламните съобщения  

 

1. Доставчиците на услуги за колективно финансиране се уверяват, че всички 

техни рекламни съобщения до инвеститорите са ясно отличими като такива. 

2. До приключване на събирането на средства за даден проект в рекламните 

съобщения не се изтъква непропорционално отделен планиран или текущ 

проект или предложение за колективно финансиране. ▌ 

3. В рекламните си съобщения доставчиците на услуги за колективно 

финансиране използват един или няколко от официалните езици на държавата 

членка, в която доставчикът на услуги за колективно финансиране извършва 

дейност, или английски език. 

4. Националните компетентни органи нямат право да изискват предварително да 

бъдат уведомявани за рекламните съобщения, нито да ги одобряват. 

Член 20 

Публикуване на националните разпоредби относно рекламните съобщения  

 

1. Националните компетентни органи публикуват и съхраняват в актуален вид на 

своите уебсайтове националните законови, подзаконови и административни 

разпоредби относно рекламните съобщения на доставчиците на услуги за 

колективно финансиране.  

2. Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби по параграф 1 и му предоставят връзките към 

тази публикувана на уебсайтовете им информация. Компетентните органи 

предоставят на ЕОЦКП обобщена информация за съответните национални 
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разпоредби на език, обичайно използван в сферата на международните 

финанси. 

3. Компетентните органи незабавно уведомяват ЕОЦКП за всички промени в 

предоставената по силата на параграф 2 информация и му предоставят 

актуализирано обобщение на съответните национални разпоредби. 

4. ЕОЦКП публикува и поддържа в актуален вид на своя уебсайт обобщение на 

съответните национални разпоредби на език, обичайно използван в сферата на 

международните финанси, както и посочените в параграф 1 връзки към 

уебсайтовете на компетентните органи. ЕОЦКП не носи отговорност за 

предоставяната в обобщен вид информация. 

5. Националните компетентни органи се единствените звена, натоварени с 

предоставянето на информация за действащите в съответните им държави 

норми относно рекламните съобщения. 

▌7. Компетентните органи редовно и най-малко веднъж годишно докладват на 

ЕОЦКП за правоприлагащите мерки, предприети през предходната година по 

силата на националните си законови, подзаконови и административни 

разпоредби относно рекламните съобщения на доставчиците на услуги за 

колективно финансиране. Докладът по-специално включва: 

a) общия брой на правоприлагащите мерки, предприети по вид нарушение, 

когато е приложимо;  

б) когато са налице — резултатите от правоприлагащите мерки, 

включително наложените санкции с разбивка по видове или 

коригиращите мерки, предприети от доставчиците на услуги за 

колективно финансиране;  

в) когато са налице — примери за начина, по който компетентните органи 

са се отнесли с неспазването на националните разпоредби от даден 

доставчик на услуги за колективно финансиране. 
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Глава VI 

Правомощия на съответния компетентен национален орган 

РАЗДЕЛ I 

КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОЦЕДУРИ  

 

Член 21 

Правно призната привилегия   

Правомощията, предоставени на националния компетентен орган или на всяко 

длъжностно или друго лице, оправомощено от националния компетентен орган, не 

се използват, за да се изисква разкриването на информация, която е предмет на правно 

призната привилегия. 

Член 25 

Обмен на информация 

Компетентните органи и ЕОЦКП обменят своевременно информацията, която им е 

необходима, за да изпълняват задълженията си по настоящия регламент. 

Член 26 

Професионална тайна  

 

Посоченото в член 76 от Директива 2014/65/ЕС задължение за запазване на 

професионалната тайна се прилага за националните компетентни органи, ЕОЦКП и 

всички лица, които работят или са работили за националните компетентни органи или 

ЕОЦКП, както и за всяко друго лице, на което са делегирани задачи, включително 

одиторите и експертите, с които ▌е сключен договор.  

 

РАЗДЕЛ II 

АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ   
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Член 27а 

Административни санкции и други административни мерки  

1. Без да се засяга правото на държавите членки да предвиждат и налагат 

наказателноправни санкции съгласно член 27в, държавите членки 

въвеждат правила за определяне на подходящи административни санкции 

и други административни мерки, приложими най-малкото в ситуации, в 

които даден доставчик на услуги за колективно финансиране не е 

изпълнил изискванията, посочени в глави I – V. Тези административни 

санкции и други административни мерки са ефективни, пропорционални и 

възпиращи. 

Държавите членки гарантират, че административните санкции и други 

административни мерки се прилагат ефективно. 

2. Държавите членки, в съответствие с националното право, предоставят 

на националните компетентни органи правомощието да прилагат най-

малко следните административни санкции и други административни 

мерки при извършването на нарушенията, посочени в глави I – V от 

настоящия регламент: 

a) публично изявление, в което се посочва лицето, отговорно за 

нарушението, и естеството на нарушението; 

б) разпореждане, с което от лицето се изисква да преустанови 

съответното неправомерно поведение и да не извършва повторно 

нарушение; 

в) временна забрана или при повторни сериозни нарушения — 

постоянна забрана за изпълнение на управленски функции в тези 

предприятия за всеки член на ръководния орган на юридическото 

лице, което е отговорно за нарушението, или всяко друго физическо 

лице, за което се смята, че носи отговорност за нарушението; 

г) за физически лица — налагане на максимални административни 

имуществени санкции в размер на 5% от годишния оборот на 

доставчика на услуги за колективно финансиране през календарната 

година, през която е извършено нарушението; 
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д) максимални административни имуществени санкции най-малко в 

двойния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, 

когато размерът на тази полза може да бъде определен, дори този 

размер да надхвърля максималните суми по буква г). 

3. Когато разпоредбите на параграф 1 се прилагат по отношение на 

юридически лица, държавите членки предоставят на компетентните 

органи правомощието да прилагат посочените в параграф 2 

административни санкции и други административни мерки, при спазване 

на определените в националното законодателство условия, спрямо 

членове на ръководния орган и други физически лица, които съгласно 

националното законодателство носят отговорност за нарушението. 

4. Държавите членки надлежно мотивират всяко решение или мярка за 

налагане на посочените в параграф 2 административни санкции или други 

административни мерки и осигуряват възможност за обжалването им 

пред правораздавателен орган. 

Член 27б 

Упражняване на правомощието за налагане на административни санкции и други 

административни мерки  

1. Компетентните органи упражняват правомощията за налагане на 

административни санкции и други административни мерки, посочени в 

член 27а, в съответствие с настоящия регламент и със своите 

национални правни уредби, по целесъобразност: 

а) пряко; 

б) в сътрудничество с други органи; 

в) на своя отговорност, като делегират правомощия на други органи; 

г) чрез отнасяне на въпроса пред компетентните съдебни органи. 

2. При определяне на вида и размера на административните санкции или 

други административни мерки, налагани в съответствие с член 27а, 

компетентните органи вземат предвид до каква степен нарушението е 

умишлено или произтича от небрежност, както и всички други относими 

обстоятелства, включително, по целесъобразност: 
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а) съществеността, тежестта и продължителността на 

нарушението; 

б) степента на отговорност на физическото или юридическото лице, 

което е отговорно за нарушението; 

в) финансовото състояние на физическото или юридическото лице, 

което е отговорно за нарушението; 

г) размера на получената печалба или избегнатите загуби за 

физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението, 

доколкото този размер може да бъде определен; 

д) загубите, понесени от трети страни в резултат на нарушението, 

доколкото те могат да бъдат определени; 

е) степента, в която отговорното за нарушението физическо или 

юридическо лице сътрудничи на компетентния орган, без да се засяга 

необходимостта това лице принудително да възстанови 

придобитата печалба или избегнатите загуби; 

ж) предишни нарушения на физическото или юридическото лице, което 

е отговорно за нарушението. 

Член 27в 

Наказателни санкции 

1. Държавите членки могат да решат да не определят правила за 

административните санкции или други административни мерки за 

нарушения, които подлежат на наказателноправни санкции съгласно 

националното законодателство. 

2. Когато държавите членки са избрали, в съответствие с параграф 1 от 

настоящия член, да предвидят наказателноправни санкции за 

нарушенията по член 27а, параграф 1, те правят необходимото за 

въвеждането на подходящи мерки, така че компетентните органи да 

разполагат с всички необходими правомощия за осъществяване на връзка 

със съдебните органи, органите за наказателно преследване или органите 

на наказателното правосъдие в рамките на тяхната юрисдикция, с цел 

получаването на конкретни сведения за наказателни разследвания или 
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производства, започнати в резултат на посочените в член 27а, параграф 1 

нарушения, и предоставянето на тези сведения на други компетентни 

органи, както и на ЕОЦКП, с оглед на изпълнение на тяхното задължение 

за сътрудничество за целите на настоящия регламент. 

Член 27г 

Задължения за уведомяване 

Държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП относно законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби за прилагане на настоящата 

глава, включително относно всички приложими разпоредби от наказателното 

право, до... [една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент]. 

Държавите членки уведомяват без неоправдано забавяне Комисията и ЕОЦКП за 

всякакви последващи изменения в тях. 

Член 27д 

Сътрудничество между компетентните органи и ЕОЦКП 

1. Националните компетентни органи и ЕОЦКП си сътрудничат тясно и 

обменят информация с цел изпълнение на задълженията си по 

настоящата глава. 

2. Националните компетентни органи координират тясно надзорните си 

дейности, за да установяват и отстраняват нарушения на настоящия 

регламент, разработват и насърчават добри практики, улесняват 

сътрудничеството, стимулират последователност при тълкуването и 

предоставят валидни за различните юрисдикции оценки в случай на 

несъгласие. 

3. Когато някой национален компетентен орган установи, че изискването по 

глави I – V не е изпълнено или има основания да счита, че това е така, той 

информира достатъчно подробно за своите констатации компетентния 

орган на субекта или субектите, заподозрени в извършване на 

нарушението. Съответните компетентни органи координират тясно 

надзорните си дейности, за да се осигури последователност на взетите 

решения. 
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Член 27е 

Публикуване на административните санкции и други административни мерки 

1. При спазване на разпоредбите на параграф 4, държавите членки 

гарантират, че националните компетентни органи своевременно 

публикуват на своите официални интернет страници най-малко всички 

решения за налагане на административна санкция или друга 

административна мярка, срещу които не е подадена жалба, след като 

адресатът на санкцията или мярката е бил уведомен за решението. 

2. Посоченото в параграф 1 публикуване включва информация за вида и 

естеството на нарушението, за самоличността на отговорните лица и за 

наложените административни санкции или други административни 

мерки. 

3. Когато на базата на извършена оценка за всеки конкретен случай 

компетентният орган счете за несъразмерно публикуването на 

идентификационните данни за юридическите лица или на 

идентификационните и личните данни за физическите лица, или когато 

компетентният орган сметне, че публикуването застрашава 

стабилността на финансовите пазари или текущо наказателно 

разследване, или когато публикуването би нанесло, доколкото е възможно 

да се определи, несъразмерни вреди на съответното лице, държавите 

членки гарантират, че компетентните органи предприемат едно от 

следните действия: 

a) отлагане на публикуването на решението за налагане на 

административната санкция или друга административна мярка до 

момента, в който основанията за това отлагане престанат да 

съществуват; 

б) публикуване на решението за налагане на административна санкция 

или друга административна мярка, без разкриване на самоличността 

на адресата, в съответствие с националното законодателство; или 

в) непубликуване на решението за налагане на административната 

санкция или друга административна мярка, ако компетентният 
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орган счита, че посочените в букви а) и б) възможности могат да се 

разглеждат като недостатъчни, за да се гарантира: 

i)  че стабилността на финансовите пазари няма да бъде 

застрашена; или 

ii)  пропорционалността на публикуването на такива решения по 

отношение на мерките, за които се смята, че са несъществени. 

4. В случай че бъде взето решение за публикуване на административна 

санкция или друга административна мярка, без разкриване на 

самоличността на адресата, публикуването на съответните данни може 

да бъде отложено. Когато национален компетентен орган публикува 

решение за налагане на административна санкция или друга 

административна мярка, срещу което е подадена жалба пред 

съответните съдебни органи, компетентните органи  публикуват 

незабавно на своята официална интернет страница тази информация, 

както и всяка последваща информация за резултата от това обжалване. 

Публикува се и всяко съдебно решение, с което се отменя решение за 

налагане на административна санкция или друга административна 

мярка. 

5. Националните компетентни органи гарантират, че всяко решение, което 

се публикува в съответствие с параграфи 1 – 4, остава достъпно на 

официалната им интернет страница за срок от най-малко пет години 

след неговото публикуване. Личните данни, съдържащи се в посочените 

решения, се съхраняват на официалната интернет страница на 

компетентния орган само за срока, който е необходим съгласно 

приложимите правила за защита на данните. 

6. Националните компетентни органи информират ЕОЦКП за всички 

наложени административни санкции и други административни мерки, 

включително, когато е уместно, за всяко обжалване във връзка с тях и за 

резултата от него. 

7. ЕОЦКП поддържа централна база данни за съобщените му 

административни санкции и други административни мерки. Тази база 

данни е достъпна само за ЕОЦКП, ЕБО, ЕОЗППО и компетентните 
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органи и се актуализира въз основа на информацията, предоставена от 

националните компетентни органи в съответствие с параграф 6. 

Член 36 

Защита на данните  

1. По отношение на обработката на лични данни в рамките на настоящия 

регламент компетентните органи изпълняват своите задачи за целите на 

настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета. 

2. Когато ЕОЦКП обработва лични данни в рамките на настоящия регламент, той 

спазва Регламент (ЕО) № 45/2001. 

Глава VII 

Делегирани актове 

Член 37 

Упражняване на делегирането 

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия член условия. 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, 

член 31, параграф 10 и член 34, параграф 3, се предоставя на Комисията за 

срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия 

регламент]. Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на 

правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на правомощие се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, член 6, 

параграф 4, член 7, параграф 7, член 10, параграф 10, член 15, параграф 6, 

член 16, параграф 9, член 31, параграф 10 и член 34, параграф 3, може да бъде 

оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С 
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решението за оттегляне се прекратява посоченото в него правомощие. 

Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в 

решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече 

са в сила. 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, 

определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в 

Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро 

законотворчество. 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него 

едновременно Европейския парламент и Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, член 6, параграф 4, 

член 7, параграф 7, член 10, параграф 10, член 15, параграф 6, член 16, 

параграф 9, член 31, параграф 10 и член 34, параграф 3, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът представят 

възражения в срок от три месеца след като са били уведомени за акта или ако 

преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът уведомят 

Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три 

месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. 

Глава VIII 

Заключителни разпоредби  

Член 38 

Доклад 

1. Преди да изтекат [Служба за публикации: да се въведе дата: 24 месеца от 

датата на прилагането на настоящия регламент] Комисията, след консултации 

с ЕОЦКП, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за 

прилагането на настоящия регламент, придружен по целесъобразност от 

законодателно предложение. 

 

2. В доклада се прави оценка на следното:   
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a) функционирането на пазара на доставчици на услуги за колективно 

финансиране в Съюза, в т.ч. на пазарните промени, тенденциите, 

▌пазарния дял на лицензираните доставчици на услуги за колективно 

финансиране, и по-специално като се проучи дали са необходими 

корекции в определенията и праговете в настоящия регламент и дали 

обхватът на услугите, обхванати от настоящия регламент, продължава да 

бъде целесъобразен; 

б) въздействието на настоящия регламент върху подходящото 

функциониране на вътрешния пазар на услуги за колективно 

финансиране, в т.ч. въздействието му върху достъпа на МСП до 

финансиране и върху инвеститорите и другите категории лица, обхванати 

от тези услуги; 

в) внедряването на технологичните иновации в сектора на колективното 

финансиране, в т.ч. на небанкови финансови методи (включително 

първоначално предлагане на монети), на нови и новаторски бизнес 

модели и технологии; 

г) дали прагът, определен в член 2, параграф 2, буква г), продължава да е 

подходящ за постигането на целите, заложени в настоящия регламент; 

д) последиците, които националните законови, подзаконови и 

административни разпоредби, уреждащи рекламните съобщения на 

доставчиците на услуги за колективно финансиране, имат върху 

свободното предоставяне на услуги, конкуренцията и защитата на 

инвеститорите; 

е) прилагането на административните санкции за нарушаване на настоящия 

регламент, и по-специално необходимостта от допълнителното им 

хармонизиране. 

ж) дали и доколко е необходимо от доставчиците на услуги за колективно 

финансиране да се изиска да спазват националните разпоредби, с които 

се прилага Директива (ЕС) 2015/849, във връзка с изпирането на пари или 

финансирането на тероризма, както и дали и доколко е необходимо тези 

доставчици на услуги за колективно финансиране да бъдат включени в 

списъка на задължените субекти за целите на Директива (ЕС) 2015/849. 
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з) уместността на разширяването на обхвата на настоящия 

регламент, така че той да обхваща и трети държави; 

и) сътрудничеството между националните компетентни органи и 

ЕОЦКП и целесъобразността на националните компетентни органи 

като надзорни органи по настоящия регламент; 

й) възможността за въвеждане в настоящия регламент на специфични 

мерки за насърчаване на устойчиви и иновативни проекти за 

колективно финансиране, както и използването на средства от 

фондовете на ЕС. 

Член 38а 

Изменение на Регламент (ЕС) № 2017/1129 

В член 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129 се добавя следната буква: 

к) предложение за колективно финансиране, отправено от европейски доставчик 

на услуги за колективно финансиране по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от 

Регламент (ЕС) № .../...*, при условие че не се превишава определеният в член 2, 

параграф 2, буква г) от горепосочения регламент праг. ” 

Член 39 

Влизане в сила и прилагане 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага от [Служба за публикации: да се въведе дата: 12 месеца след влизането 

в сила]. 

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

държави членки. 

                                                 
*  OВ: Моля, въведете номера и подробните данни относно публикуването на 

настоящия регламент. 
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Съставено в Брюксел на […] година. 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
Неокончателен вариант 

 

P8_TA-PROV(2019)0302 

Пазари на финансови инструменти: доставчици на услуги за 

колективно финансиране ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно 

предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение 

на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти 

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2018)0099), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0102/2018), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 11 юли 2018 г.44, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 

(A8-0362/2018), 

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

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

                                                 
44  OВ C 367, 10.10.2018 г., стp. 65. 
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Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Изменение  1 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ* 

към предложението на Комисията 

--------------------------------------------------------- 

2018/0047 (COD)  

Предложение за 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови 

инструменти 

(Текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

специално член 53, параграф 1 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейската централна банка45, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет46, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

като имат предвид, че: 

(1) Колективното финансиране е финансово-технологично решение, с което се 

осигурява алтернативен достъп до финансиране за МСП, и по-конкретно за 

стартиращите и разрастващите се предприятия, с цел да се насърчи 

                                                 
*  Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; 

заличаванията се посочват със символа ▌. 
45  ОВ C […], […] г., стр. […]. 
46  ОВ C […], […] г., стр. […]. 
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иновативното предприемачество в Съюза и по този начин да се укрепи 

съюзът на капиталовите пазари. Това на свой ред допринася за по-голяма 

диверсификация на финансовата система, която зависи в по-малка степен 

от банковото финансиране, което ограничава системните рискове и 

рисковете от концентрация. Други ползи от насърчаването на 

иновативното предприемачество чрез колективно финансиране са  

освобождаването на замразени капитали за инвестиции в нови и 

иновативни проекти, ускоряването на ефективното разпределение на 

ресурсите и диверсификацията на активите. 

(2) По силата на Регламент (ЕС) XXX/XXX на Европейския парламент и на 

Съвета47 юридическите лица могат да изберат да подадат заявление до 

националния компетентен орган за лицензиране като доставчици на услуги за 

колективно финансиране.  

(3) Регламент (ЕС) XXX/XXXХ [Регламент относно европейските доставчици на 

услуги за колективно финансиране] съдържа еднообразни, пропорционални и 

пряко приложими изисквания за лицензирането на доставчиците на услуги за 

колективно финансиране и надзора върху тях ▌. 

(4) За да се обезпечи правната сигурност от гледна точка на лицата и дейностите, 

които попадат в обхвата съответно на Регламент (ЕС) XXX/XXXХ и на 

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета48, и за да се 

предотврати изискването на различни лицензи за една и съща дейност в Съюза, 

юридическите лица, лицензирани като доставчици на услуги за колективно 

финансиране по силата на Регламент (ЕС) XXX/XXXХ [Регламент относно 

европейските доставчици на услуги за колективно финансиране], следва да 

бъдат изключени от обхвата на Директива 2014/65/ЕС. 

(5) Тъй като изменението, предвидено в настоящата директива, е пряко свързано с 

Регламент (ЕС) XXX/XXXХ [Регламент относно европейските доставчици на 

услуги за колективно финансиране], датата, от която държавите членки следва 

                                                 
47  Регламент (ЕС) ХXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета относно 

европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (OВ L […], […], 
стр. […]). 

48  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. 
относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349). 
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да прилагат националните мерки за транспониране на изменението, следва да 

бъде отложена, така че да съвпадне с началната дата на прилагане, предвидена в 

посочения регламент, 

(5a) Виртуалните валути се използват от инвеститорите на дребно като 

заместители на други активи. За разлика от други финансови инструменти 

понастоящем виртуалните валути са до голяма степен нерегулирани. 

В резултат на това пазарите на виртуални валути са  непрозрачни, могат 

да бъдат податливи на пазарни злоупотреби и страдат от липса на 

основна защита на инвеститорите. Комисията следва да следи 

виртуалните валути и да предлага ясни насоки за определяне на условията, 

при които виртуалните валути могат да бъдат класифицирани като 

финансови инструменти, и при необходимост да добавя виртуални валути 

към списъка на финансовите инструменти като нова категория. Ако 

Комисията заключи, че е целесъобразно да се регулират виртуалните 

валути, тя следва да представи на Европейския парламент и Съвета 

предложение по този въпрос.   

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 

Член 1 

В член 2, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС се добавя следната буква п): 

„п) доставчиците на услуги за колективно финансиране съгласно 

определението по член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 

XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета* и юридическите 

лица, предоставящи услуги за колективно финансиране съгласно 

националното право, при условие че са под прага, установен в член 2г) 

от Регламент (ЕС) XXX/XXX на Европейския парламент и на 

Съвета*. 

_____________________________________________________________ 

* Регламент (ЕС) ХXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета 

относно европейските доставчици на услуги за колективно 

финансиране (OВ L […], […], стр. […]).“. 
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Член 2 

1. Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от [Служба за 

публикации: 6 месеца от влизането в сила на Регламента за колективното 

финансиране] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, 

необходими, за да се съобразят с настоящата директива. 

Държавите членки прилагат посочените разпоредби от [Служба за 

публикации: началната дата на прилагане на Регламента за колективното 

финансиране]. 

2. Държавите членки съобщават на Комисията и Европейския орган за ценни 

книжа и пазари текстовете на основните разпоредби от националното си право, 

които приемат в областта, уредена с настоящата директива. 

Член 3 

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Член 4 

Адресати на настоящата директива са държавите членки. 

Съставено в … 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


