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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0094/215

Изменение 215
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се подпомогнат 
усилията на държавите членки и 
регионите за посрещане на новите 
предизвикателства и осигуряване на 
високо ниво на сигурност за техните 
гражданите, както и за 
предотвратяване на 
радикализацията, като се разчита на 
полезното взаимодействие и 
допълняемостта с други политики на 
Съюза, инвестициите по ЕФРР следва да 
допринасят за сигурността в области, 
в които е необходимо да се осигурят 
безопасни и сигурни обществени 
пространства и инфраструктура от 
критично значение, като например 
транспорта и енергетиката.

(9) С цел да се подпомогнат 
усилията на държавите членки и 
регионите за посрещане на 
нарастващите регионални и социални 
различия, като се разчита на полезното 
взаимодействие и допълняемостта с 
други политики на Съюза, инвестициите 
по ЕФРР следва да допринасят, на 
първо място, за разгръщането на 
производствения потенциал и 
потенциала за развитие на 
регионите, в рамките на интегрирана 
перспектива за регионално развитие, 
и в този смисъл, действайки в 
множество области и по-специално в 
транспорта и енергетиката.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Изменение 216
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Качествените и универсални 
обществени услуги са жизненоважни 
в борбата за преодоляване на 
регионалните и социалните различия, 
за насърчаване на сближаването и 
регионалното развитие, за 
териториалното установяване на 
предприятия и население, особено в 
по-слабо развитите региони.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/217

Изменение 217
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Инвестициите по линия на 
ЕФРР и Кохезионния фонд следва да 
допринасят за развитието на 
устойчива и достъпна мобилност на 
национално, регионално и местно 
равнище, с особено внимание в 
регионите, където са необходими 
процеси на икономическо 
възстановяване и икономически 
растеж, както и в региони с ниска 
гъстота на населението, където 
сериозните слабости в мобилността 
представляват структурна пречка за 
развитието.

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0094/218

Изменение 218
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В допълнение, инвестициите по 
ЕФРР следва да допринасят за 
развитието на цялостна мрежа за 
високоскоростна цифрова 
инфраструктура и за насърчаването на 
чиста и устойчива мултимодална 
градска мобилност.

(10) В допълнение, инвестициите по 
ЕФРР следва да допринасят за 
развитието на цялостна мрежа за 
високоскоростна инфраструктура, по-
специално железопътната и 
цифровите мрежи, и за насърчаването 
на чиста и устойчива мултимодална 
градска мобилност.

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0094/219

Изменение 219
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) ЕФРР следва да спомогне за 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза и да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изостаналостта на 
най-необлагодетелстваните региони, 
включително тези, които са изправени 
пред предизвикателства, дължащи се на 
ангажиментите за декарбонизация. 
Подпомагането от ЕФРР по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва да се съсредоточи върху 
ключовите приоритети на Съюза в 
съответствие с целите на политиката, 
определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx 
[новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби]. Поради това 
подпомагането от ЕФРР следва да се 
съсредоточи върху целите на 
политиката за „по-интелигентна 
Европа чрез насърчаване на 
иновативния и интелигентен 
икономически преход“ и за „по-зелена, 
нисковъглеродна Европа чрез 
насърчаване на чист и справедлив 
енергиен преход, зелени и сини 
инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на 
климата и превенция и управление на 

(17) ЕФРР следва да спомогне за 
насърчаването на действително 
сближаване, преодоляването на 
основните различия между регионите в 
Съюза и да намали разликата между 
нивата на развитие на различните 
региони и изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, 
включително тези, които са изправени 
пред предизвикателства, дължащи се на 
ангажиментите за декарбонизация, като 
се вземат предвид легитимните 
опции, приоритети и потребности на 
всяка държава членка, в зависимост 
от конкретното ѝ положение. 
Подпомагането от ЕФРР по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ следва освен това да вземе под 
внимание съвместно определените 
приоритети в съответствие с целите на 
политиката, определени в Регламент 
(ЕС) 2018/xxx [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби]. Поради 
това подпомагането от ЕФРР следва да 
вземе под внимание по-специално 
целите на политиката за „по-сплотена 
и солидарна Европа чрез насърчаване 
на намаляването на икономическите, 
социалните и териториални 
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риска“. Тази тематична концентрация 
следва да бъде постигната на 
национално равнище, като се дава 
възможност за гъвкавост на равнището 
на отделните програми и между трите 
групи държави членки, съставени в 
съответствие с брутния национален 
доход. Освен това в методологията за 
класифициране на държавите членки 
следва да се определи в подробности, 
като се вземе предвид специфичната 
ситуация на най-отдалечените региони.

асиметрии и иновативния и 
интелигентен икономически преход“ и 
за „по-зелена, нисковъглеродна Европа 
чрез насърчаване на чист и справедлив 
енергиен преход, намаляване на 
въздействието на промишлеността 
върху околната среда, зелени и сини 
инвестиции, кръгова икономика, 
борбата срещу изменението на климата 
и приспособяването към него и 
превенция и управление на риска“. Тази 
тематична концентрация следва да бъде 
постигната на национално равнище, 
като се дава възможност за гъвкавост на 
равнището на отделните програми и 
между трите групи държави членки, 
съставени в съответствие с брутния 
национален доход. Освен това в 
методологията за класифициране на 
държавите членки следва да се определи 
в подробности, като се вземе предвид 
специфичната ситуация на най-
отдалечените региони.

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0094/220

Изменение 220
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Не е демонстрирано 
съществуването на положителна 
връзка между целта за намаляване на 
регионалните дисбаланси и 
тематичната концентрация, както 
предупреди Комитетът за 
регулаторен контрол. Действително, 
някои анализи сочат, че вариантите 
за регионално развитие, формулирани 
в тематичната концентрация, са 
фактори за задълбочаване на 
регионалните различия, например 
между големите метрополни райони 
и останалата част от европейската 
територия. Поради тази причина 
тематичната концентрация следва 
да бъде по-умерена, по-специално в 
държавите членки с БВП на глава от 
населението под средния за ЕС. Освен 
това, за тези държави членки, и в 
случай че общият размер на 
наличните средства по ЕФРР за 
периода 2021—2027 г. е по-нисък в 
сравнение с тези за периода 2014—
2020 г., тематичната концентрация, 
ако има такава, следва да бъде 
предмет на специфични преговори 
между държавата членка и 
Европейската комисия.
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Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Изменение 221
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се съсредоточи 
подпомагането върху ключовите 
приоритети на Съюза, целесъобразно 
е също така изискванията за тематична 
концентрация да се спазват през целия 
програмен период, включително в 
случаите на прехвърляне между 
приоритетите по една програма или 
между програми.

(18) С цел да се позволи максимално 
усвояване на предоставените ресурси, 
в определени надлежно обосновани 
случаи, изискванията за тематична 
концентрация могат да бъдат 
суспендирани или отменени, особено 
когато бъде установена отрицателна 
връзка между тематичната 
концентрация и общата и 
фундаментална цел за намаляване на 
различията между регионите, в 
икономическо, социално и 
териториално отношение.

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0094/222

Изменение 222
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш, Костас 
Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В настоящия регламент следва да 
бъдат определени различните видове 
дейности, разходите за които могат да 
бъдат подпомагани чрез инвестиции от 
ЕФРР и Кохезионния фонд по 
съответните им цели, както са 
предвидени в ДФЕС. Кохезионният 
фонд следва да бъде в състояние да 
подпомага инвестиции в околната среда 
и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, 
списъкът на дейностите следва да бъде 
опростен и да може да се подпомагат 
инвестиции в инфраструктура, 
инвестиции във връзка с достъпа до 
услуги, производствени инвестиции в 
оборудване за МСП, оборудване, 
софтуер и нематериални активи, както и 
мерки по отношение на информация, 
комуникация, проучвания, създаване на 
партньорски мрежи, сътрудничество, 
обмен на опит и дейности, свързани с 
клъстери. С цел подпомагане на 
изпълнението на програмата и двата 
фонда следва да подпомагат и дейности 
по техническа помощ. И накрая, за да се 
осигури подпомагане за по-голям набор 
от интервенции за програмите Interreg, 
следва обхватът да бъде разширен, така 
че да включва и споделянето на голям 

(19) В настоящия регламент следва да 
бъдат определени различните видове 
дейности, разходите за които могат да 
бъдат подпомагани чрез инвестиции от 
ЕФРР и Кохезионния фонд по 
съответните им цели, както са 
предвидени в ДФЕС. Кохезионният 
фонд следва да бъде в състояние да 
подпомага инвестиции в околната среда 
и в мобилността и транспорта, 
включително TEN-T. Що се отнася до 
ЕФРР, списъкът на дейностите следва 
да бъде опростен и да може да се 
подпомагат инвестиции в 
инфраструктура, инвестиции във връзка 
с достъпа до услуги, производствени 
инвестиции в оборудване за МСП, 
оборудване, софтуер и нематериални 
активи, както и мерки по отношение на 
информация, комуникация, проучвания, 
създаване на партньорски мрежи, 
сътрудничество, обмен на опит и 
дейности, свързани с клъстери. С цел 
подпомагане на изпълнението на 
програмата и двата фонда следва да 
подпомагат и дейности по техническа 
помощ. И накрая, за да се осигури 
подпомагане за по-голям набор от 
интервенции за програмите Interreg, 
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набор от съоръжения и човешки 
ресурси, както и разходи, свързани с 
мерки, които попадат в приложното 
поле на ЕСФ +.

следва обхватът да бъде разширен, така 
че да включва и споделянето на голям 
набор от съоръжения и човешки 
ресурси, както и разходи, свързани с 
мерки, които попадат в приложното 
поле на ЕСФ +.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Изменение 223
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Проектите, свързани с 
трансевропейските транспортни мрежи 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 
ще продължат да бъдат финансирани от 
Кохезионния фонд както чрез споделено 
управление, така и чрез режим на пряко 
изпълнение по линия на Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ).

(20) Проектите, свързани с 
трансевропейските транспортни мрежи 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 
ще продължат да бъдат финансирани от 
Кохезионния фонд както чрез споделено 
управление, така и чрез режим на пряко 
изпълнение по линия на Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ). В 
последния случай това ще бъде 
възможно само ако общият размер на 
средствата, отпуснати за 
Кохезионния фонд, не се окаже по-
нисък от средствата, предвидени за 
периода 2014—2020 г.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/224

Изменение 224
Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0094/2019
Андреа  Коцолино
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С цел да се установят или да 
предоставят решения за справяне с 
проблеми, свързани с устойчивото 
градско развитие на равнището на 
Съюза, иновативните дейности за 
градско развитие, свързани с 
устойчивото градско развитие, следва да 
бъде заменени с Европейската 
инициатива за градовете, която да се 
изпълнява при пряко или непряко 
управление. Тази инициатива следва да 
обхване всички градски райони и да 
подпомогне Програмата за градовете в 
Европейския съюз.

__________________
21 Заключения на Съвета от 24 юни 
2016 г. относно Програмата на ЕС за 
градовете.

(26) С цел да се установят или да 
предоставят решения за справяне с 
проблеми, свързани с устойчивото 
градско развитие на равнището на 
Съюза, иновативните дейности за 
градско развитие, свързани с 
устойчивото градско развитие, следва да 
бъде заменени с Европейската 
инициатива за градовете, която да се 
изпълнява при споделено управление. 
Тази инициатива следва да обхване 
всички градски райони и да подпомогне 
Програмата за градовете в Европейския 
съюз.

__________________
21 Заключения на Съвета от 24 юни 
2016 г. относно Програмата на ЕС за 
градовете.
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