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Изменение 1
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за справедливо 
разпределение и съгласуваност на 
финансовите програми на ЕПС за 
мобилност и подкрепа на гражданското 
общество, така че източната и южната 
арени да бъдат равностойни по 
отношение на външното 
сътрудничество с ЕС;

1. призовава за справедливо 
разпределение на финансовите 
програми на ЕПС за мобилност и 
подкрепа на гражданското общество, 
така че източната и южната арени да се 
възползват равностойно от външното 
сътрудничество с ЕС според 
предизвикателствата, на които 
трябва да отговорят;

Or. fr

Изменение 2
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за справедливо 
разпределение и съгласуваност на 
финансовите програми на ЕПС за 
мобилност и подкрепа на гражданското 
общество, така че източната и южната 
арени да бъдат равностойни по 
отношение на външното сътрудничество 
с ЕС;

1. призовава за справедливо 
разпределение и съгласуваност на 
наличните средства от финансовите 
програми на ЕПС за мобилност и 
подкрепа на гражданското общество, 
така че източната и южната арени да 
бъдат равностойни по отношение на 
външното сътрудничество с ЕС;

Or. de

Изменение 3
Katarína Neveďalová
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за справедливо 
разпределение и съгласуваност на 
финансовите програми на ЕПС за 
мобилност и подкрепа на гражданското 
общество, така че източната и южната 
арени да бъдат равностойни по 
отношение на външното сътрудничество 
с ЕС;

1. призовава за справедливо 
разпределение и съгласуваност на 
финансовите програми на ЕПС за 
мобилност и подкрепа на гражданското 
общество, така че източната и южната 
арени да бъдат равноправни по 
отношение на външното сътрудничество 
с ЕС;

Or. en

Изменение 4
Marek Henryk Migalski

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. без колебание потвърждава 
връзката между обмена и 
сътрудничеството в областта на 
културата, образованието и спорта 
между Европейския съюз и страните 
от ЕПС, от една страна, и 
развитието и укрепването на 
отворено гражданско общество, на 
демокрацията и на правовата 
държава, както и на насърчаването 
на основните свободи и на правата на 
човека, от друга страна; подчертава, 
че сътрудничеството в тези области 
представлява добавена стойност 
както за ЕС, така и за държавите 
партньори от ЕПС;

Or. pl
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Изменение 5
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изисква оспорване на пречките
пред мобилността, а именно 
прекалено сложните 
административни процедури по 
издаване на визи както за учащи се и 
изследователи, така и за хора на 
изкуството и организации за 
сценични изкуства и призовава 
държавите-членки да опростят и да 
съгласуват тези процедури; освен 
това припомня риска от изтичане на 
мозъци и последиците от това за 
страните на произход на въпросните 
млади хора и препоръчва стратегии, 
чиято цел е да подпомагат най-вече
младите хора, включително в 
тяхната страна на произход;

Or. fr

Изменение 6
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС 
за младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат
достъп до образование в Европа;

2. оценява съществуващите програми
на ЕС и регионалните проекти за
мобилност, тъй като културният и 
образователният обмен и 
сътрудничество могат да укрепят
гражданското общество, да
насърчават демократизацията, да 
насърчават развитието на умения и 
да допринасят за диалога, 
разбирането и стабилността, както 
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и за мира; съответно, отправя призив 
към Комисията и държавите-членки да
продължават да включват трети 
страни в съществуващи програми,
като например „Учене през целия 
живот“, и изисква учащи се от 
страните от ЕПС да получават по-
лесен достъп до образование и обучение 
в Европа; приканва Комисията да 
разшири гамата от програми за 
мобилност, като предвиди и програма 
за обмен, предназначена за 
гражданското общество и за
специалисти от социални 
предприятия;

Or. en

Изменение 7
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;

2. потвърждава, че програмите на ЕС в 
областта на образованието, 
обучението и младежта имат 
значително въздействие за насърчаване
на обмена и сътрудничеството, както 
и за създаване на благоприятни 
условия за споделяне на опит и добри 
практики със страните от ЕПС; 
съответно, отправя призив към 
държавите-членки да позволят на учащи 
се от страните от ЕПС да имат достъп 
до образование в Европа;

Or. fr

Изменение 8
Doris Pack
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Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да 
имат достъп до образование в Европа;

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, призовава 
Комисията и държавите-членки през 
2014 г. да включат съседните на ЕС 
страни в следващото поколение 
програми за мобилност, образование и 
младеж и да позволят на тези страни 
да участват в тези програми;

Or. de

Изменение 9
Malika Benarab-Attou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование и 
обучение на младежта; съответно, 
отправя призив към държавите-членки 
да позволят на учащи се и обучаващи се 
от страните от ЕПС да имат достъп до 
образование или обучение в Европа; в 
тази връзка подкрепя писмената 
декларация 0015/2011 на Европейския 
парламент относно създаването на 
евро-средиземноморските програми 
„Еразъм“ и „Леонардо да Винчи“, 
които биха могли да подпомогнат
развитието на подобни инициативи в 
други региони;

Or. fr
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Изменение 10
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС за
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;

2. потвърждава, че програмите на ЕС, 
насочени към младите хора, имат 
значително въздействие за 
подобряването на възможностите за 
образование на младежта; съответно, 
отправя призив към държавите-членки 
да позволят на учащи се от страните от 
ЕПС да имат достъп до образование в 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 11
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да отпускат на 
талантливите учащи се от страните от 
ЕПС стипендии, които им дават 
възможност да имат достъп до 
образование в Европа;

Or. de
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Изменение 12
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
различни групи учащи се, включително 
жени и представители на
малцинствени групи, от страните от 
ЕПС да имат достъп до образование в 
Европа;

Or. en

Изменение 13
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта и за улесняване на
взаимното разбиране между 
народите; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;

Or. lt
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Изменение 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят,
доколкото е възможно, на учащи се от 
страните от ЕПС да имат достъп до 
образование в Европа;

Or. fr

Изменение 15
Hannu Takkula

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;
припомня, че е важно да се осигури 
реципрочност при програмите за 
обмен, така че и младите хора в 
Европа да имат възможност да се 
обучават в страните от ЕПС;

Or. fi
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Изменение 16
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;

2. потвърждава, че програмите на ЕС за 
младите хора имат значително 
въздействие за подобряването на 
възможностите за образование на 
младежта; съответно, отправя призив 
към държавите-членки да позволят на 
учащи се от страните от ЕПС да имат 
достъп до образование в Европа;
приканва държавите-членки да 
подпомагат инициативите, свързани 
с обучение (включително програми за 
изучаване на езиците на съседните 
страни) и двустранен обмен на 
държавни служители;

Or. lt

Изменение 17
Cătălin Sorin Ivan

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава необходимостта от
либерализиране на визовия режим за 
учащи се и млади хора от страните 
от Източното партньорство, които 
имат желание да следват в държави
от ЕС;

Or. en

Изменение 18
Georgios Papanikolaou
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Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня добавената стойност 
на програмата „Tempus IV“ в полза на 
насърчаването на сътрудничеството 
и усилията за модернизация на 
образователните системи на 
съседните на ЕС страни и приканва 
Комисията към укрепване на тази
програма в перспективата на 
следващата многогодишна финансова 
рамка;

Or. el

Изменение 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. оценява положително въздействието 
на Евро-средиземноморския 
университет и посочва, че би следвало 
да се въведе подобна инициатива и за 
региона на Източното партньорство;

3. оценява положително въздействието 
на Евро-средиземноморския 
университет и посочва, че би следвало 
да се популяризира този успех и да се 
въведе подобна инициатива и за региона 
на Източното партньорство;

Or. fr

Изменение 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта да се 
засилят взаимодействията между 
инициативата „Младежта в движение“ и 
ЕПС, с цел да се гарантира, че 
мобилността на учащи се между ЕС и 
съседните страни може да се възползва 
от повече възможности, в интерес както 
на ЕС, така и на младите хора от 
съответните страни;

4. подчертава необходимостта да се 
засилят взаимодействията между 
инициативата „Младежта в движение“ и 
ЕПС, с цел да се гарантира, че 
мобилността на студентите между ЕС 
и съседните страни може да се 
възползва от повече възможности, в 
интерес както на ЕС, така и на младите 
хора от съответните страни;

Or. fr

Изменение 21
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта да се 
засилят взаимодействията между 
инициативата „Младежта в движение“ и 
ЕПС, с цел да се гарантира, че 
мобилността на учащи се между ЕС и 
съседните страни може да се възползва 
от повече възможности, в интерес както 
на ЕС, така и на младите хора от 
съответните страни;

4. подчертава необходимостта да се 
засилят взаимодействията между 
инициативата „Младежта в движение“ и 
ЕПС, с цел да се гарантира, че 
мобилността на учащи се между ЕС и 
съседните страни може да се възползва 
от повече възможности, в интерес както 
на ЕС, така и на младите хора от 
съответните страни; приканва 
Комисията да сключва повече 
споразумения за партньорство в 
областта на мобилността със
съседните страни;

Or. lt

Изменение 22
Cătălin Sorin Ivan

Проектостановище
Параграф 4



PE472.077v01-00 14/27 AM\876492BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта да се 
засилят взаимодействията между 
инициативата „Младежта в движение“ и 
ЕПС, с цел да се гарантира, че
мобилността на учащи се между ЕС и 
съседните страни може да се възползва 
от повече възможности, в интерес както 
на ЕС, така и на младите хора от 
съответните страни;

4. подчертава необходимостта да се 
засилят взаимодействията между 
инициативата „Младежта в движение“ и 
ЕПС, с цел да се гарантира, че 
мобилността на учащи се между ЕС и 
съседните страни може да се възползва 
от повече възможности, в интерес както 
на ЕС, така и на младите хора от 
съответните страни, успоредно с 
насърчаване на проекта от страна на
медиите в съседните на ЕС държави;

Or. en

Изменение 23
Marek Henryk Migalski

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта да се 
засилят взаимодействията между 
инициативата „Младежта в движение“ и 
ЕПС, с цел да се гарантира, че 
мобилността на учащи се между ЕС и 
съседните страни може да се възползва 
от повече възможности, в интерес както 
на ЕС, така и на младите хора от 
съответните страни;

4. подчертава необходимостта да се 
засилят взаимодействията между 
инициативата „Младежта в движение“ и 
ЕПС, с цел да се гарантира, че 
мобилността на учащи се между ЕС и 
съседните страни може да се възползва 
от повече възможности, в интерес както 
на ЕС, така и на младите хора от 
съответните страни; подчертава в тази 
връзка, че следва да се вземат предвид 
разликите в доходите между 
жителите на ЕС и на страните от 
ЕПС, както и да се помисли за 
средства за подобряване на 
възможностите за отпускане на 
стипендии;

Or. pl
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Изменение 24
Malika Benarab-Attou

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. припомня на ЕС и на държавите-
членки, че е важно да се премахнат
пречките пред свободното движение 
на хора и получаването на визи, по-
специално в рамките на обмена на 
студенти, обучаващи се работници и 
преподаватели;

Or. fr

Изменение 25
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че е важно в рамките 
на ЕПС да се засили 
сътрудничеството за развитие на 
спорта в заинтересованите страни, 
като се има предвид образователната 
стойност на спортните дейности; 
призовава европейските институции 
и държавите-членки да положат 
съвместни усилия за свободното 
движение на атлетите в цял свят, 
като се започне от страните от 
ЕПС, и за елиминиране на всякакъв 
вид трафик на млади атлети в света;

Or. fr

Изменение 26
Marie-Christine Vergiat
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Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. счита, че съществено значение 
има международното, регионалното и 
междурегионалното културно 
сътрудничество, основано на 
действителен диалог между 
културите и включващо всички 
участници в обществото (органи, 
институции, културни организации и 
асоциации); в тази връзка призовава 
страните от ЕПС да подпишат и да 
ратифицират Конвенцията на 
ЮНЕСКО за опазване и насърчаване 
на многообразието от форми на 
културно изразяване;

Or. fr

Изменение 27
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. настоятелно призовава 
Комисията да обърне специално
внимание на мобилността на 
учащите се, университетските 
преподаватели, изследователите, 
бизнесмените и бизнесдамите, като 
гарантира достатъчно ресурси и
като укрепи и разшири 
съществуващите програми за 
отпускане на стипендии, както и да 
приложи структурно 
сътрудничество в областта на 
висшето образование и 
научноизследователската дейност, 
насърчаването на обмена между 



AM\876492BG.doc 17/27 PE472.077v01-00

BG

университетите и публично-
частните партньорства в областта 
на научноизследователската 
дейност;

Or. lt

Изменение 28
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. вярва, че насърчаването на участието 
в културните програми на ЕС е от полза 
за развитието на културната 
политика в страните по ЕПС; 
следователно приветства 
стартирането Културната програма 
на Източното партньорство и подкрепя 
намерението на Комисията да даде 
продължение на специалната си 
програма за действие в областта на 
културата;

5. вярва, че насърчаването на участието 
в културните програми на ЕС може да е 
от полза за материалното и 
нематериалното развитие в страните 
от ЕПС, а културата може също 
така да благоприятства иновациите, 
демокрацията, правата на човека, 
предотвратяването на конфликти и 
помирението, предприемачеството и 
креативността; следователно 
приветства програми като Media 
Mundus, действащи проекти на ЕС за 
Средиземно море и Културната 
програма на Източното партньорство;
подкрепя намерението на Комисията да 
даде продължение на специалната си 
програма за действие в областта на 
културата и подкрепя стартирането 
на следващата програма в областта 
на културата (2014–2020 г.) за 
страните от ЕПС;

Or. en

Изменение 29
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. вярва, че насърчаването на участието 
в културните програми на ЕС е от полза 
за развитието на културната политика в 
страните по ЕПС; следователно 
приветства стартирането Културната 
програма на Източното партньорство и 
подкрепя намерението на Комисията да 
даде продължение на специалната си 
програма за действие в областта на 
културата; 

5. вярва, че насърчаването на участието 
в културните програми на ЕС е от полза 
за развитието на културната политика в 
страните от ЕПС; следователно 
подчертава значението на
стартирането на Културната програма 
на Източното партньорство и подкрепя 
намерението на Комисията да даде 
продължение на специалната си 
програма за действие в областта на 
културата; 

Or. en

Изменение 30
Malika Benarab-Attou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. вярва, че насърчаването на участието 
в културните програми на ЕС е от полза 
за развитието на културната политика в 
страните по ЕПС; следователно 
приветства стартирането Културната 
програма на Източното партньорство и 
подкрепя намерението на Комисията да 
даде продължение на специалната си 
програма за действие в областта на 
културата; 

5. вярва, че насърчаването на участието 
в културните програми на ЕС е от полза 
за развитието на културната политика в 
страните от ЕПС; следователно 
приветства стартирането на Културната 
програма на Източното партньорство и 
подкрепя намерението на Комисията да 
даде продължение на специалната си 
програма за действие в областта на 
културата; припомня също, че 
процедурите на представяне на 
проектите, както и оценката и 
финансирането, трябва да бъдат 
опростени, за да може гражданското 
общество на страните по ЕПС да 
идентифицира ясно възможностите 
и да се възползва от тях по напълно 
прозрачен начин;

Or. fr
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Изменение 31
Maria Badia i Cutchet

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. вярва, че насърчаването на участието 
в културните програми на ЕС е от полза 
за развитието на културната политика в 
страните по ЕПС; следователно 
приветства стартирането Културната 
програма на Източното партньорство и 
подкрепя намерението на Комисията да 
даде продължение на специалната си 
програма за действие в областта на 
културата;

5. вярва, че насърчаването на участието 
в културните програми на ЕС е от полза 
за развитието на културната политика в 
страните по ЕПС; следователно 
приветства стартирането на Културната 
програма на Източното партньорство и 
подкрепя намерението на Комисията да 
даде продължение на специалната си 
програма за действие в областта на 
културата; счита, че културните 
програми и програмите за мобилност 
трябва да обхващат и мобилността 
на хората на изкуството, и на онези, 
които получават художествено 
образование, като се има предвид, че 
това им позволява да обогатят 
своята култура и да осъществят 
културен и творчески обмен;

Or. es

Изменение 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава значението на 
мрежите от местни и регионални 
органи – по-специално 
побратимяването на градовете – от 
европейски публични участници и от 
държави, бенефициери на ЕПС, за да 
се увеличи политическият, 
икономическият и културният обмен 
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с тези държави; в тази връзка 
препоръчва по-добро информиране и 
по-добри резултати от
разработващите проекти и 
бенефициерите на средства от 
ЕИСП; насърчава създаването на 
европейски платформи за обмен на 
информация и добри практики;

Or. fr

Изменение 33
Malika Benarab-Attou

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. застъпва се за създаването на виза 
за културни цели за хора на 
изкуството и други специалисти в 
областта на културата – граждани 
на страни по програмата на ЕПС; 
призовава също така Комисията да 
предложи инициатива за виза за 
краткосрочен престой с цел 
премахване на бариерите и пречките 
пред мобилността в сектора на 
културата;

Or. fr

Изменение 34
Marek Henryk Migalski

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че следва да се извлече 
полза от инициативите на 
държавите-членки в областта на 
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обучението, които вече отговарят на 
насоките на Европейската политика 
на съседство, като например 
Центъра за източни науки във 
Варшава; в тази връзка приканва 
държавите-членки да въведат 
система за безплатни визи за 
учащите се от държавите партньори 
от ЕПС;

Or. pl

Изменение 35
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изразява съжаление, че 
сътрудничеството със страните от 
ЕПС в областта на образованието и 
културата е разпокъсано между 
различни програми и се подпомага от
отделни пера на бюджета и 
настоятелно призовава за оценка на 
съществуващите програми, за да се 
гарантира ефективно използване или 
ресурси за реализиране на целите на 
ЕС;

Or. en

Изменение 36
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. препоръчва рационализиране на 
вътрешните дейности в Комисията с 
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оглед на отделните съществуващи 
програми и проекти, свързани с 
културата и образованието; с 
интерес очаква стартирането на
рамкова инициатива, обхващаща 
програми и проекти в подкрепа на 
регионалното и междурегионалното 
културно сътрудничество за целия 
регион на ЕПС;

Or. en

Изменение 37
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. подчертава, че основните свободи,
като свободата на словото и 
свободата на пресата, както и 
правото за осъществяване на връзки и 
общуване във и извън интернет 
мрежата, са важни предварителни 
условия за културно изразяване, обмен 
и диалог; следователно приканва
Комисията и държавите-членки да 
зачитат и насърчават тези свободи, 
включително свободата на използване 
на интернет, във и извън Европа;

Or. en

Изменение 38
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 5г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. призовава ЕСВД и Комисията да 
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координират стратегическото 
разгръщане на културните аспекти 
на външната политика, като 
включват последователно и системно 
културата във външните отношения 
на ЕС и като се стремят към взаимно 
допълване на културните политики 
на държавите-членки;

Or. en

Изменение 39
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава ЕСВД да подкрепя
усилията на гражданското общество, 
свободните медии и 
неправителствени организации за 
въвеждане на демократична система 
и правова държава във всички онези 
страни от ЕПС, в които се 
нарушават основните свободи и
правата на човека; отбелязва с 
безпокойство процеса на ограничаване 
на свободата на словото и преследване 
на опозицията, например в Беларус.

6. призовава ЕСВД да насърчава 
конструктивния обмен с органите на 
страните от ЕПС и да установи 
партньорства с представителите на 
гражданското общество, включително 
културните дейци, за да засили 
диалога относно правата на човека и 
основните свободи и по-специално да 
следи за зачитане на свободата на 
медиите и най-вече за свободата на 
словото и свободния достъп до 
информация.

Or. fr

Изменение 40
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава ЕСВД да подкрепя 
усилията на гражданското общество, 

6. призовава ЕСВД да подкрепя 
усилията на гражданското общество, 



PE472.077v01-00 24/27 AM\876492BG.doc

BG

свободните медии и неправителствени 
организации за въвеждане на 
демократична система и правова 
държава във всички онези страни от 
ЕПС, в които се нарушават основните 
свободи и правата на човека; отбелязва 
с безпокойство процеса на ограничаване 
на свободата на словото и преследване 
на опозицията, например в Беларус.

свободните медии и неправителствени 
организации за въвеждане на 
демократична система и правова 
държава във всички онези страни от 
ЕПС, в които се нарушават основните 
свободи и правата на човека и на 
малцинствата; отбелязва с 
безпокойство процеса на ограничаване 
на свободата на словото и преследване 
на опозицията в някои страни от ЕПС.

Or. en

Изменение 41
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава ЕСВД да подкрепя 
усилията на гражданското общество, 
свободните медии и неправителствени 
организации за въвеждане на 
демократична система и правова 
държава във всички онези страни от 
ЕПС, в които се нарушават основните 
свободи и правата на човека; отбелязва 
с безпокойство процеса на ограничаване 
на свободата на словото и преследване 
на опозицията, например в Беларус.

6. призовава ЕСВД да подкрепя 
усилията на гражданското общество, 
свободните медии и неправителствени 
организации за въвеждане на 
демократична система и правова 
държава във всички онези страни от 
ЕПС, в които се нарушават основните 
свободи и правата на човека; отбелязва 
с безпокойство процеса на ограничаване 
на свободата на словото и преследване 
на опозицията във и извън интернет 
мрежата/в реалния живот и в 
интернет.

Or. en

Изменение 42
Katarína Neveďalová

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава ЕСВД да подкрепя 
усилията на гражданското общество, 
свободните медии и неправителствени 
организации за въвеждане на 
демократична система и правова 
държава във всички онези страни от 
ЕПС, в които се нарушават основните 
свободи и правата на човека; отбелязва 
с безпокойство процеса на ограничаване 
на свободата на словото и преследване 
на опозицията, например в Беларус.

6. призовава ЕСВД да подкрепя 
усилията на гражданското общество, 
медиите и неправителствени 
организации за въвеждане на 
демократична система и правова 
държава във всички онези страни от 
ЕПС, в които се нарушават основните 
свободи и правата на човека; отбелязва 
с безпокойство и осъжда процеса на 
ограничаване на свободата на словото и 
преследване на опозицията, например в 
Беларус.

Or. en

Изменение 43
Malika Benarab-Attou

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава ЕСВД да подкрепя 
усилията на гражданското общество, 
свободните медии и неправителствени 
организации за въвеждане на
демократична система и правова 
държава във всички онези страни от 
ЕПС, в които се нарушават основните 
свободи и правата на човека; отбелязва 
с безпокойство процеса на 
ограничаване на свободата на словото и 
преследване на опозицията, например в 
Беларус.

6. призовава ЕСВД да подкрепя 
усилията на гражданското общество, 
свободните медии и неправителствени 
организации за въвеждане на 
демократична система и правова 
държава във всички онези страни от 
ЕПС, в които се нарушават основните 
свободи и правата на човека; също така
приканва ЕСВД да осъди факта, че 
репресивните режими цензурират и 
контролират интернет; в тази 
връзка отбелязва процеса на 
ограничаване на свободата на словото и 
преследване на опозицията, например в 
Беларус и припомня, че Южното 
Средиземноморие отбелязва 
безпрецедентно развитие, което ЕС 
трябва да подкрепи с нови 
инициативи.
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Or. fr

Изменение 44
Marek Henryk Migalski

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава ЕСВД да подкрепя 
усилията на гражданското общество, 
свободните медии и неправителствени 
организации за въвеждане на 
демократична система и правова 
държава във всички онези страни от 
ЕПС, в които се нарушават основните 
свободи и правата на човека; отбелязва 
с безпокойство процеса на ограничаване 
на свободата на словото и преследване 
на опозицията, например в Беларус.

6. призовава ЕСВД да подкрепя в 
политически и финансов план 
усилията на гражданското общество, 
свободните медии и неправителствени 
организации за въвеждане на 
демократична система и правова 
държава във всички онези страни от 
ЕПС, в които се нарушават основните 
свободи и правата на човека; отбелязва 
с безпокойство процеса на ограничаване 
на свободата на словото и преследване 
на опозицията, например в Беларус;
настоятелно призовава Комисията да 
се застъпва непрекъснато за 
освобождаването на задържани
журналисти.

Or. pl

Изменение 45
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава необходимостта от 
изготвяне, включително в рамките на 
ЕПС, на ефикасни стратегии за 
междукултурните преговори и счита, 
че един мултикултурен подход в тази 
насока може да има благоприятно 
въздействие върху връзките с 
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партньорите трети страни.

Or. fr

Изменение 46
László Tőkés

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава необходимостта от 
стартиране, прилагане и подкрепа на 
културни и образователни програми, 
чиято цел е да разпространяват и 
насърчават основните ценности на 
демокрацията на участието, 
включително зачитане на правата на 
човека и на малцинствата, които да 
бъдат достъпни и за гражданите, и 
за културните и образователните 
институции от страните от ЕПС.

Or. en


