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Изменение 1
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката по 
заетостта и социалната политика играят 
важна роля за териториалното
развитие и могат да дадат съществен 
принос за постигане на целите на 
политиката на сближаване;

1. подчертава, че политиката по 
заетостта и социалната политика играят
важна роля за устойчивото и социално 
балансирано териториално развитие и 
могат да дадат съществен принос за 
намаляване на регионалните 
различия, подобряване на 
благосъстоянието и осигуряване на 
равни възможности на всички 
граждани;

Or. en

Изменение 2
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че териториалният подход 
може да бъде ефективен механизъм за
насърчаване на развитието, заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността, които са основни цели на 
стратегията „Европа 2020“;

2. счита, че териториалният подход 
може да бъде ефективен механизъм за 
окончателно реализиране и 
ефективно прилагане на политиките 
на насърчаване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, с оглед на 
осъществяването на целите на 
„Европа 2020“, като например
заетостта, образованието и 
намаляването на бедността;

Or. en
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Изменение 3
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че териториалният подход 
може да бъде ефективен механизъм за 
насърчаване на развитието, заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността, които са основни цели на 
стратегията „Европа 2020“;

2. счита, че териториалният подход 
може да бъде ефективен механизъм за 
насърчаване на развитието, заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността, които са основни цели на 
стратегията „Европа 2020“; подчертава, 
че бедността е концентрирана 
предимно на микрорегионално 
равнище и счита, че борбата с 
бедността трябва да бъде съобразена 
с това;

Or. en

Изменение 4
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че териториалният подход 
може да бъде ефективен механизъм за 
насърчаване на развитието, заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността, които са основни цели на 
стратегията „Европа 2020“;

2. счита, че териториалният подход 
може да бъде ефективен механизъм за 
насърчаване на развитието, заетостта, 
социалното приобщаване,
образованието и намаляването на 
бедността, които представляват
основните цели на стратегията „Европа 
2020“;

Or. en

Изменение 5
Konstantinos Poupakis
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че териториалният подход 
може да бъде ефективен механизъм за
насърчаване на развитието, заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността, които са основни цели на 
стратегията „Европа 2020“;

2. счита, че териториалният подход 
може да бъде ефективен механизъм за
насърчаване на развитието, 
устойчивата заетост и достойния 
труд, образованието и намаляването на 
бедността, които са основни цели на 
стратегията „Европа 2020“;

Or. el

Изменение 6
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че териториалният подход 
може да бъде ефективен механизъм за 
насърчаване на развитието, заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността, които са основни цели на 
стратегията „Европа 2020“;

2. счита, че териториалният подход 
следва да бъде ефективен механизъм за 
насърчаване на развитието, заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността, които са основни цели на 
стратегията „Европа 2020“;

Or. en

Изменение 7
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че борбата с 
бедността включва борбата със 
социалното изключване и че рядко 
населените или населените със 
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застаряващо население селски 
региони трябва да се справят с 
медицинския демографски спад, който 
може да бъде компенсиран с по-добър
достъп до широколентови 
технологии и с насърчаването на 
телемедицината;

Or. fr

Изменение 8
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че териториалният подход 
следва да бъде ефективен механизъм 
за подкрепа на МСП с оглед на 
създаване на нови устойчиви работни 
места и въвеждане или развитие на 
програми за професионално обучение;

Or. en

Изменение 9
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че предприемаческата 
дейност, насочена към растеж и 
заетост, и използването на 
потенциала могат да функционират 
отвъд административните 
териториални граници;

Or. fi
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Изменение 10
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че показателите за 
социално положение и заетост, като 
например коригираният разполагаем 
доход след социални плащания, следва 
да допълват критериите за 
допустимост по БВП за 
структурните фондове, включително 
за ЕСФ, тъй като настоящият 
показател не винаги адекватно 
отразява специфичните нужди на 
регионално равнище, особено на 
равнище 2 по NUTS;

Or. en

Изменение 11
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че за ЕСФ интегрираният 
териториален подход е жизненоважен 
за прилагането на принципа на 
субсидиарност посредством 
многостепенно управление, и
подчертава значението на 
обезпечаването на достатъчен капацитет 
на местно и регионално равнище;

3. счита, че за ЕСФ интегрираният 
териториален подход подчертава 
значението на обезпечаването на 
достатъчен капацитет и ангажираност
на местно и регионално равнище 2 по
NUTS, гарантира ангажираността на 
социалните партньори и 
партньорите от гражданското 
общество, тъй като регионите 
играят водеща роля в 
партньорството;

Or. en
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Изменение 12
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че за ЕСФ интегрираният 
териториален подход е жизненоважен за 
прилагането на принципа на 
субсидиарност посредством 
многостепенно управление, и 
подчертава значението на 
обезпечаването на достатъчен капацитет 
на местно и регионално равнище;

3. счита, че за ЕСФ и другите фондове 
на ЕС интегрираният териториален 
подход е жизненоважен за прилагането 
на принципа на субсидиарност 
посредством многостепенно 
управление, и подчертава значението на 
обезпечаването на изграждането на 
достатъчен капацитет на местно и 
регионално равнище, по-специално чрез 
обучение по процедурите за 
предоставяне на средства;

Or. fr

Изменение 13
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че за ЕСФ интегрираният 
териториален подход е жизненоважен за 
прилагането на принципа на 
субсидиарност посредством 
многостепенно управление, и 
подчертава значението на 
обезпечаването на достатъчен капацитет 
на местно и регионално равнище;

3. счита, че за ЕСФ интегрираният 
териториален подход е жизненоважен за 
прилагането на принципа на
субсидиарност посредством 
многостепенно управление, и 
подчертава значението на 
обезпечаването на достатъчен капацитет 
на местно, регионално и 
микрорегионално равнище, както в 
градските, така и в селските райони;

Or. en
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Изменение 14
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. застъпва становището, че е 
изключително важно за 
служителите, на всички равнища на 
управление, които планират и 
изпълняват действия, допринасящи за 
политическото сближаване в 
контекста на регионалното 
развитие, да бъдат подходящо 
обучени;

Or. el

Изменение 15
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава значението на 
създаването на тясно взаимодействие 
между политиката на сближаване и 
другите европейски политики, с цел 
запазване на нейната ефективност 
при справяне с настоящите 
предизвикателства в областта на 
заетостта и социалната сфера;

Or. en

Изменение 16
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 3а (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че е важно при 
изготвянето и прилагането на 
политиката на сближаване да се 
осигури подходящо равновесие между 
необходимия контрол на 
използването на фондовете и 
тяхната ефективност;

Or. fr

Изменение 17
Филиз Хакъева Хюсменова, Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. посочва, че териториалното 
сътрудничество и макрорегионалните 
стратегии биха могли да бъдат 
полезни инструменти за 
идентифициране на регионалните 
различия и борба с тях — като 
например различията в достъпа до 
образование и трудова заетост, —
както и за насърчаване на 
конвергенцията между европейските 
региони;

Or. en

Изменение 18
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че в рамките на регионите, 4. отбелязва, че в рамките на регионите, 
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както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 
и социални различия; счита, че 
програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и
подрегионално равнище и че ЕСФ 
трябва да продължи да подпомага 
разработването на местни подходи в 
областта на заетостта и социалното 
приобщаване;

както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 
и социални различия, които не винаги 
могат да бъдат отразени от 
настоящия показател за БВП на 
глава от населението; поради това
счита, че програмите трябва да са 
специално съобразени, особено за да 
подпомагат най-нуждаещите се 
региони и хората, изпаднали в 
социална изолация, като вземат 
предвид показатели, отразяващи 
социалното положение и 
положението в областта на 
заетостта, и че ЕСФ трябва да 
продължи да подпомага разработването 
на местни подходи в областта на 
заетостта и социалното приобщаване,
като в същото време признава 
добавената стойност на 
междусекторния подход;

Or. en

Изменение 19
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че в рамките на регионите, 
както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 
и социални различия; счита, че 
програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и 
подрегионално равнище и че ЕСФ 
трябва да продължи да подпомага 
разработването на местни подходи в 
областта на заетостта и социалното 
приобщаване;

4. отбелязва, че в рамките на регионите, 
както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 
и социални различия; счита, че 
програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и 
подрегионално равнище и че ЕСФ 
трябва да бъде разглеждан като 
основен инструмент за 
удовлетворяване на потребностите 
на местно равнище в областта на 
създаването на повече и по-добри 
възможности за работа, 
включително за уязвимите групи 
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(жените, младежите, хората с 
увреждания, малцинствата и т.н.), 
насърчаващ по този начин социалното 
приобщаване;

Or. en

Изменение 20
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че в рамките на регионите, 
както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 
и социални различия; счита, че 
програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и 
подрегионално равнище и че ЕСФ 
трябва да продължи да подпомага 
разработването на местни подходи в 
областта на заетостта и социалното 
приобщаване;

4. отбелязва, че в рамките на регионите, 
както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 
и социални различия; счита, че 
програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и 
подрегионално равнище и да се 
концентрират върху малък брой 
приоритети, отговарящи на 
специфичните предизвикателства, 
пред които са изправени, и че ЕСФ 
трябва да продължи да подпомага 
разработването на местни подходи в 
областта на заетостта и социалното 
приобщаване;

Or. en

Изменение 21
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че в рамките на регионите, 
както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 

4. отбелязва, че в рамките на регионите, 
както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 
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и социални различия; счита, че 
програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и 
подрегионално равнище и че ЕСФ 
трябва да продължи да подпомага
разработването на местни подходи в 
областта на заетостта и социалното 
приобщаване;

и социални различия; счита, че 
програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и 
подрегионално равнище и че ЕСФ и 
другите фондове на ЕС трябва да 
продължат да подпомагат
разработването на местни подходи в 
областта на заетостта, по-специално на 
младите хора, социалното 
приобщаване и борбата с бедността;

Or. fr

Изменение 22
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че в рамките на регионите,
както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 
и социални различия; счита, че 
програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и 
подрегионално равнище и че ЕСФ 
трябва да продължи да подпомага 
разработването на местни подходи в 
областта на заетостта и социалното 
приобщаване;

4. отбелязва, че на микрорегионално 
равнище в рамките на регионите и 
между регионите са налице съществени 
несъответствия в заетостта и социални 
различия; счита, че програмите трябва 
да са специално съобразени с нуждите 
на регионално и подрегионално 
равнище и че ЕСФ трябва да продължи 
да подпомага разработването на местни 
подходи в областта на заетостта и 
социалното приобщаване;

Or. en

Изменение 23
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че в рамките на регионите, 4. отбелязва, че в рамките на регионите, 
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както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 
и социални различия; счита, че 
програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и 
подрегионално равнище и че ЕСФ 
трябва да продължи да подпомага 
разработването на местни подходи в 
областта на заетостта и социалното
приобщаване;

както и между тях, са налице 
съществени несъответствия в заетостта 
и социални различия; счита, че 
програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и 
подрегионално равнище и че ЕСФ 
трябва да продължи да подпомага 
разработването на местни подходи в 
областта на заетостта и социалното и 
медицинско приобщаване;

Or. fr

Изменение 24
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че за да се дадат отговори, 
по-точно съобразени с регионалните и 
подрегионалните потребности, и по 
този начин да се увеличи
ефективността на фондовете на ЕС, 
е необходима по-голяма гъвкавост при 
определяне на минималните дялове за 
разпределяне от ЕСФ за трите 
категории региони; счита, че 
строгите минимални прагове, които 
не отразяват особеностите на 
регионите, може да доведат до 
неефективно изразходване на 
ресурсите, което следва бъде 
избегнато;

Or. en

Изменение 25
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 4б (нов)
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Проектостановище Изменение

4б. счита, че с цел адекватно 
преодоляване на социалните и 
икономически различия, е важно при 
изготвянето на програмите да се 
отчита взаимното допълване между 
„твърди“ мерки (по линия на ЕФРР, 
напр. инфраструктура) и „меки“ 
мерки (предимно по линия на ЕСФ, 
напр. обучение); счита, че 
подходящите мерки за изисквания за 
тематична концентрация следва да 
отчитат подобни потребности и да 
позволяват използването на 
подходящи допълнителни ресурси, 
особено в областта на образованието 
и здравната инфраструктура;

Or. en

Изменение 26
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че основен приоритет е да 
се осигури на всички заинтересовани 
страни съдържателно и интегрирано 
обучение, както и повишен достъп до 
информация относно по-доброто 
използване на европейските ресурси за 
регионално развитие;

Or. el

Изменение 27
Frédéric Daerden
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Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. приканва Комисията да определи 
условията за разпределяне на 
средства на политиката на 
сближаване за борба с безработицата 
сред младите хора и бедността;

Or. fr

Изменение 28
Филиз Хакъева Хюсменова, Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че за да се реагира 
ефективно на много проблеми в 
областта на социалното изключване 
и бедността, се изисква коригиран и 
диференциран подход, който следва да 
отчита специфичните потребности 
на дадена територия, като например 
метрополните области или селските 
райони;

Or. en

Изменение 29
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. счита за важно политиката на 
сближаване да обхваща цялата 
територия на Съюза и в тази връзка 
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подкрепя предложението на 
Комисията за създаване на категория 
междинни региони;

Or. fr

Изменение 30
Филиз Хакъева Хюсменова, Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. счита, че мобилността на 
работниците и младите дипломанти 
може да бъде възможно решение за 
недостига на работна ръка на 
регионалния и местния пазар на 
труда, и насърчава държавите членки 
и регионите да я използват по-
ефективно, за да насърчават 
териториалното развитие и 
сближаване;

Or. en

Изменение 31
Филиз Хакъева Хюсменова, Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. счита, че е от съществено 
значение да се координират 
действията, подпомагани от ЕСФ, на 
различни равнища на политиката, за 
да се осигури ефективен 
териториален подход; по-специално 
счита, че е необходимо да се свържат 
образователните услуги и 
съоръжения на местно ниво с 
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потребностите на пазара на труда;

Or. en

Изменение 32
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита за важно договорите за 
партньорство и оперативните програми 
да осигуряват всеобхватен анализ на 
неравенството и потребностите от 
развитие на териториите, както и 
интегрирани стратегии за конкретните 
нужди на географските райони, които 
са най-тежко засегнати от 
безработица и бедност или за 
нуждите на целевите групи с най-
висок риск от дискриминация или
социално изключване със специална 
насоченост към маргинализираните 
общности;

5. счита за важно договорите за 
партньорство и оперативните програми 
да осигуряват всеобхватен анализ на 
неравенството и потребностите от 
развитие на териториите, както и 
интегрирани стратегии за конкретните 
местни и регионални нужди, например 
за създаване на работни места или 
намаляване на бедността и борба с 
дискриминацията и социалното
изключване; в този контекст 
специално внимание трябва да се 
обърне на маргинализираните 
общности;

Or. fr

Изменение 33
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита за важно договорите за 
партньорство и оперативните програми 
да осигуряват всеобхватен анализ на 
неравенството и потребностите от 
развитие на териториите, както и 
интегрирани стратегии за конкретните 
нужди на географските райони, които са 

5. счита за важно договорите за 
партньорство и оперативните програми 
да осигуряват всеобхватен анализ на 
неравенството и потребностите от 
развитие на териториите, установени 
чрез показатели, които отразяват 
социалното положение и 
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най-тежко засегнати от безработица и 
бедност или за нуждите на целевите 
групи с най-висок риск от 
дискриминация или социално 
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности;

положението в областта на 
заетостта, и интегрираните
стратегии да отговарят на конкретните 
нужди на географските райони, които са 
най-тежко засегнати от безработица и 
бедност или за нуждите на целевите 
групи с най-висок риск от 
дискриминация или социално 
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности;

Or. en

Изменение 34
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита за важно договорите за 
партньорство и оперативните програми 
да осигуряват всеобхватен анализ на 
неравенството и потребностите от 
развитие на териториите, както и 
интегрирани стратегии за конкретните 
нужди на географските райони, които са 
най-тежко засегнати от безработица и 
бедност или за нуждите на целевите 
групи с най-висок риск от 
дискриминация или социално 
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности;

5. счита за важно договорите за 
партньорство и оперативните програми 
да осигуряват всеобхватен анализ на 
неравенството и потребностите от 
развитие на териториите, както и 
интегрирани стратегии, включващи 
съответните фондове (като 
например ЕФРР), за конкретните 
нужди на географските райони, които са 
най-тежко засегнати от безработица и 
бедност или за нуждите на целевите 
групи с най-висок риск от 
дискриминация или социално 
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности,
като например ромските общности в 
някои държави членки;

Or. en

Изменение 35
Philippe Boulland
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита за важно договорите за 
партньорство и оперативните програми 
да осигуряват всеобхватен анализ на 
неравенството и потребностите от 
развитие на териториите, както и 
интегрирани стратегии за конкретните 
нужди на географските райони, които са 
най-тежко засегнати от безработица и 
бедност или за нуждите на целевите 
групи с най-висок риск от 
дискриминация или социално 
изключване със специална насоченост 
към маргинализираните общности;

5. счита за важно договорите за 
партньорство и оперативните програми 
да осигуряват всеобхватен анализ на 
неравенството и потребностите от 
развитие на териториите, както и 
интегрирани стратегии за конкретните 
нужди на географските райони, които са 
най-тежко засегнати от безработица и 
бедност, както и от нарастващ 
недостиг на медицински персонал, или 
за нуждите на целевите групи с най-
висок риск от дискриминация или 
социално изключване със специална 
насоченост към маргинализираните 
общности;

Or. fr

Изменение 36
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че е от първостепенно 
значение да се насърчава обменът на 
най-добри практики между 
държавите членки в контекста на 
съдържателно и ефективно 
дългосрочно планиране на 
териториалното развитие, както и 
чрез насърчаване на устойчивата 
заетост и достойния труд, с оглед на 
предотвратяване на бедността и
безработицата и борба с тях;

Or. el
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Изменение 37
Филиз Хакъева Хюсменова, Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че оперативните програми 
и проекти трябва да бъдат изготвени 
и изпълнени на подходящо равнище и 
че трябва да се обърне внимание на 
ролята на градовете, 
функционалните географски 
територии и районите, изправени 
пред специфични географски или 
демографски проблеми;

Or. en

Изменение 38
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. припомня, че следва да се положат 
усилия, за да се гарантира заетост и 
интеграция на пазара на труда на 
хората в най-неблагоприятно 
положение;

Or. fi

Изменение 39
Филиз Хакъева Хюсменова, Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 5б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. счита, че институционалният 
капацитет на различните равнища 
на намеса е съществен елемент за 
гарантиране на успеха на 
прилагането на териториалния 
подход;

Or. en

Изменение 40
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите членки да 
гарантират открит диалог със
заинтересованите страни за 
изготвянето на договори за 
партньорство и оперативни програми; 
счита, че за целите на ефикасното 
използване на териториалния подход за 
дейности, финансирани от ЕСФ, е от 
основно значение изграждането на 
взаимно доверие между 
заинтересованите страни.

6. призовава държавите членки да 
гарантират открит диалог с всички 
заинтересовани страни, по-специално 
с местните органи, социалните 
партньори и неправителствените 
организации, активно участващи в 
борбата с бедността, за изготвянето 
на договори за партньорство и 
оперативни програми; счита, че за 
целите на ефикасното използване на 
териториалния подход за дейности, 
финансирани от ЕСФ, е от основно 
значение изграждането на взаимно 
доверие и сътрудничеството между 
всички тези заинтересовани страни.

Or. fr

Изменение 41
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава държавите членки да 
гарантират открит диалог със 
заинтересованите страни за изготвянето 
на договори за партньорство и 
оперативни програми; счита, че за 
целите на ефикасното използване на 
териториалния подход за дейности, 
финансирани от ЕСФ, е от основно 
значение изграждането на взаимно 
доверие между заинтересованите 
страни.

6. призовава държавите членки да 
гарантират открит диалог със 
заинтересованите страни за изготвянето 
на договори за партньорство и всички
оперативни програми, както е указано 
в „Работен документ на службите на 
Комисията относно принципа за 
партньорство в усвояването на 
фондовете от Общата 
стратегическа рамка — елементи за 
Европейски кодекс за поведение за 
партньорство“ (SWD(2012) 106 
окончателен); счита, че за целите на 
ефикасното използване на 
териториалния подход за дейности, 
финансирани от ЕСФ, е от основно 
значение изграждането на взаимно 
доверие между заинтересованите страни 
и гарантирането на консултациите и 
участието в изготвянето на 
програмите на неправителствени 
организации, представляващи 
гражданското общество, особено в 
области като околната среда, 
социалното приобщаване, 
равенството между половете и 
равните възможности.

Or. en

Изменение 42
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. припомня, че е важно да се улесни 
въвеждането на платформи за 
координиране на новаторски проекти, 
които са постигнали отлични 
резултати в борбата със социалното 
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и медицинско изключване;

Or. fr

Изменение 43
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава държавите членки да 
подобрят съществуващите условия за 
нови предприемачи, за да използват 
по-добре техния голям потенциал за 
създаване на нови устойчиви работни 
места;

Or. en

Изменение 44
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Европейската комисия 
да представи план за улесняване на 
ефективното използване на ЕСФ от 
страните, които са изправени пред 
най-големи финансови затруднения;

Or. en

Изменение 45
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. подкрепя предложението за 
създаване на междинни региони, 
което ще помогне да се гарантира 
пропорционален и целенасочен 
отговор на положението в региони, 
където БНД се увеличава, а също и в 
региони, където БНД намалява;

Or. en

Изменение 46
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава държавите членки и 
Европейската комисия да разработят 
подходящи препоръки за укрепване на 
подхода на политиката, основан на 
резултати и документирани 
доказателства, така че да се увеличи 
ефективното прилагане на 
политиката на сближаване;

Or. en


