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Изменение 1
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. подчертава, че в съответствие с 
разпоредбите на Договора от Лисабон 
и с досегашните най-добри практики, 
политиката на сближаване следва да 
се провежда чрез създаване на 
взаимодействия и избягване на 
отраслово разпокъсване на ресурси за 
политики на регионално равнище;
тези практики следва да 
продължават както до края на 
настоящата, така и по време на 
бъдещата финансова рамка след 2013 
г.;

Or. en

Изменение 2
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката за 
сближаване е основен инструмент за 
постигане на целта 20-20-20 до 2020 г. и 
създаване на съгласувана стратегия за 
европейската икономика и, 
средносрочно и дългосрочно, с най-
голяма енергийна ефективност и 
ниски емисии на въглероден диоксид; 
осъзнава, че инвестирането в проекти 
за енергийна ефективност и 
възобновяеми енергии не напредва, 
както се очакваше;

1. изтъква, че финансирането за 
сближаване следва да служи за 
подхранване на устойчивото 
развитие на ЕС като цяло чрез 
гарантиране, че се използва по-
ефективно потенциалът на 
регионите и подрегионите с БВП, по-
малък от средното равнище за ЕС;
подчертава, че политиката за 
сближаване е основен инструмент за 
постигане на целта 20-20-20 до 2020 г., с 
особен акцент върху въпросите на 
енергийната сигурност и развитието, 
които водят до създаване на работни 
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места в рамките на единния пазар;

Or. pl

Изменение 3
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката за 
сближаване е основен инструмент за 
постигане на целта 20-20-20 до 2020 г. и 
създаване на съгласувана стратегия за 
европейската икономика и, 
средносрочно и дългосрочно, с най-
голяма енергийна ефективност и ниски 
емисии на въглероден диоксид; 
осъзнава, че инвестирането в проекти за 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергии не напредва, както се очакваше;

1. подчертава, че политиката за 
сближаване е основен инструмент за 
насърчаване на икономическото и 
социалното сближаване с цел 
предприемане на мерки за намаляване 
на регионалните неравенства, за 
насърчаване на истинска 
конвергенция и за стимулиране на 
растежа и заетостта, както и за 
преразпределяне и смекчаване на 
разходите за единния пазар и ИПС за 
по-неразвитите региони и за 
подпомагане за постигане на целта 20-
20-20 до 2020 г. и създаване на 
съгласувана стратегия за европейската 
икономика и, средносрочно и 
дългосрочно, с най-голяма енергийна 
ефективност и ниски емисии на 
въглероден диоксид; осъзнава, че 
инвестирането в проекти за енергийна 
ефективност и възобновяеми енергии не 
напредва, както се очакваше;

Or. pt

Изменение 4
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката за 1. подчертава, че политиката за 
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сближаване е основен инструмент за 
постигане на целта 20-20-20 до 2020 г. и 
създаване на съгласувана стратегия за 
европейската икономика и, 
средносрочно и дългосрочно, с най-
голяма енергийна ефективност и ниски 
емисии на въглероден диоксид; 
осъзнава, че инвестирането в проекти за 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергии не напредва, както се очакваше;

сближаване е основен инструмент за 
постигане на целта 20-20-20 до 2020 г. и 
създаване на съгласувана стратегия за 
европейската икономика и, 
средносрочно и дългосрочно, с най-
голяма енергийна ефективност и ниски 
емисии на въглероден диоксид; 
осъзнава, че инвестирането в проекти за 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергии, за разработване на 
широколентови мрежи и 
използването на ИКТ в обществения 
сектор и в сектора на предприятията
не напредва, както се очакваше;

Or. ro

Изменение 5
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката за 
сближаване е основен инструмент за 
постигане на целта 20-20-20 до 2020 г. и 
създаване на съгласувана стратегия за 
европейската икономика и, 
средносрочно и дългосрочно, с най-
голяма енергийна ефективност и ниски 
емисии на въглероден диоксид; 
осъзнава, че инвестирането в проекти за 
енергийна ефективност и възобновяеми 
енергии не напредва, както се очакваше;

1. подчертава, че политиката за 
сближаване е важен инструмент за 
постигане на целта 20-20-20 до 2020 г. и 
създаване на съгласувана стратегия за 
европейската икономика и, 
средносрочно и дългосрочно, с най-
голяма енергийна ефективност и ниски 
емисии на въглероден диоксид; 
осъзнава, че инвестирането в проекти за 
енергийна ефективност, енергийна 
инфраструктура и възобновяеми 
енергии не напредва, както се очакваше;

Or. en

Изменение 6
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. счита, че подчиняването на 
политиката на сближаване на 
приоритетите на стратегията "ЕС 
2020" може да се отрази 
неблагоприятно върху 
икономическото и социалното 
сближаване поради прекаленото 
съсредоточаване върху 
конкурентоспособността, 
дерегулирането, приспособимостта и 
предприемаческия манталитет в 
ущърб на сближаването, 
конвергенцията и необходимата 
социална устойчивост;

Or. pt

Изменение 7
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че политиката на 
сближаване и свързаните с нея 
проекти трябва да бъдат по-добре 
обвързани със стратегията „ЕС 2020” 
за растеж и работни места и да 
бъдат насочени към постигането на 
резултати; подчертава 
необходимостта от определяне на 
ясни цели и от извършване на оценка 
относно постигането на целите, 
както и от предоставяне на ясни 
правомощия за всяко равнище на 
управление;

Or. en
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Изменение 8
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изтъква, че политиката на 
сближаване не играе достатъчно 
ефективна роля за насърчаване на 
инвестициите в инфраструктура за 
приспособяване към изменението на 
климата, като например съоръжения 
за защита срещу наводнения;   

Or. pl

Изменение 9
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава за обвързване на 
предоставянето на помощи и 
предишни резултати и за повече
възможности за Европейската 
сметна палата и ОЛАФ да образуват 
производства за възстановяване на 
европейски средства, когато 
държавите-членки не ги използват по 
правилен начин, както и за 
премахване на излишните 
административни тежести, по-
гъвкаво управление на проекти и 
съгласуван контрол с цел тяхното 
опростяване и избягване на объркване 
и грешно тълкуване, създавани често 
от действащите административни 
практики;

Or. en
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Изменение 10
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че за да се избегне 
преместването на предприятия на 
територията на ЕС, публичната 
помощ, предоставена по 
структурните фондове, трябва да 
бъде обвързана със сключването на 
дългосрочни договори с предприятия, 
които договори обхващат 
местоположение, продължителност 
и постоянна заетост;

Or. pt

Изменение 11
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. счита, че политиката на 
сближаване не трябва да бъде 
разглеждана просто като 
инструмент за постигане на целите 
на други секторни политики, тъй 
като тя е политика на Общността, 
която предлага значителна добавена 
стойност и съществува, за да изпълни 
своята мисия: икономическо и 
социално сближаване;

Or. pt
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Изменение 12
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква Комисията да определи 
пречките, които възпрепятстват по-
голям процент от тези средства да бъдат 
използвани в областта на 
енергетиката и да представят 
допълнителни мерки за коригиране на 
положението;

2. изисква Комисията да определи 
пречките, които възпрепятстват по-
голям процент от тези средства да бъдат 
използвани за енергийна ефективност, 
и да представи допълнителни мерки за 
коригиране на положението; тези 
мерки могат да включват 
гарантирането на по-добър 
информационен поток в посока 
местно равнище или създаването на 
възможности за „обслужване на едно 
гише” и гарантиране, че тези мерки се 
оценяват чрез ползите, извлечени от 
енергийната ефективност;

Or. en

Изменение 13
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква Комисията да определи 
пречките, които възпрепятстват по-
голям процент от тези средства да бъдат 
използвани в областта на енергетиката, 
и да представи допълнителни мерки за 
коригиране на положението;

2. изисква Комисията да определи 
пречките, които възпрепятстват по-
голям процент от тези средства да бъдат 
използвани в областта на енергетиката, 
и да представи допълнителни мерки за 
коригиране на положението; въпреки 
това представените мерки не могат 
да изменят настоящите основи на 
политиката на сближаване и да 
доведат до създаване на каквото и да 
било разпръскване на средства по 
отрасли;

Or. en
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Изменение 14
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията и 
националните органи да подобрят 
връзката между фондовете за 
сближаване и рамковата програма за 
научни изследвания, подчертава, че 
фондовете за сближаване трябва да 
бъдат използвани по такъв начин, че 
да се даде възможност на научните 
изследвания да достигнат равнището 
на отлични резултати, необходимо за 
достъп до фондове за научни 
изследвания; призовава за подобряване 
на информационния поток между 
фондовете за сближаване и 
програмите за научни изследвания, 
когато проекти с голям потенциал 
изискват достъп до по-добри 
съоръжения с цел успешно 
разгръщане;

Or. en

Изменение 15
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да извърши 
задълбочен анализ на въздействието, 
оказвано от Пакта за стабилност и 
растеж, еврото и либерализацията 
на вътрешния пазар и на 
международните пазари, върху 
политиката на сближаване и 
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конвергенция, особено по отношение 
на микропредприятията и МСП във 
всяка държава-членка;

Or. pt

Изменение 16
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. предвид на прегледа на политиката на 
сближаване и финансовата перспектива 
за ЕС изисква Комисията да гарантира, 
че пестенето на енергия е автоматично 
включено като условие, когато се 
отпускат структурни и кохезионни 
фондове, и заделя по-голям дял от 
фондовете за енергийна ефективност и 
децентрализирани проекти за 
възобновяема енергия;

3. предвид на прегледа на политиката на 
сближаване и финансовата перспектива 
за ЕС изисква Комисията да гарантира, 
че пестенето на енергия е автоматично 
включено, ако е приложимо, като 
условие, когато се отпускат структурни 
и кохезионни фондове, и заделя по-
голям дял от фондовете за енергийна 
ефективност и децентрализирани 
проекти за възобновяема енергия; това 
не води до дискриминация срещу 
проекти, които не са свързани с 
въпроси на енергийната 
ефективност, и не трябва да 
увеличава излишно бюрократичната 
тежест за получателите на средства 
от структурните фондове и 
кохезионния фонд;

Or. en

Изменение 17
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. предвид на прегледа на политиката на 
сближаване и финансовата перспектива 
за ЕС изисква Комисията да гарантира, 

3. предвид на прегледа на политиката на 
сближаване и финансовата перспектива 
за ЕС изисква Комисията да гарантира, 
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че пестенето на енергия е автоматично 
включено като условие, когато се 
отпускат структурни и кохезионни 
фондове, и заделя по-голям дял от 
фондовете за енергийна ефективност и 
децентрализирани проекти за 
възобновяема енергия;

че пестенето на енергия, постигнато 
чрез технически и икономически по-
ефикасно използване на енергията, е 
автоматично включено като условие, 
когато се отпускат структурни и 
кохезионни фондове, и заделя по-голям 
дял от фондовете за ефективност на 
производството и преноса на 
електроенергия и децентрализирани 
проекти за възобновяема енергия;

Or. pl

Изменение 18
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. предвид на прегледа на политиката на 
сближаване и финансовата перспектива 
за ЕС изисква Комисията да гарантира, 
че пестенето на енергия е 
автоматично включено като условие, 
когато се отпускат структурни и 
кохезионни фондове, и заделя по-голям 
дял от фондовете за енергийна 
ефективност и децентрализирани 
проекти за възобновяема енергия;

3. предвид на прегледа на политиката на 
сближаване и финансовата перспектива 
за ЕС изисква Комисията да гарантира, 
че пестенето на енергия се взема 
предвид като условие, когато се 
отпускат структурни и кохезионни 
фондове, при условие че е налична 
конкретна помощ за инвестициите, 
необходими за реализиране на 
енергоспестяване, и заделя по-голям 
дял от фондовете за енергийна 
ефективност и децентрализирани 
проекти за възобновяема енергия;

Or. pt

Изменение 19
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. предвид на прегледа на политиката на 3. предвид на прегледа на политиката на 
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сближаване и финансовата перспектива 
за ЕС изисква Комисията да гарантира, 
че пестенето на енергия е автоматично 
включено като условие, когато се 
отпускат структурни и кохезионни 
фондове, и заделя по-голям дял от 
фондовете за енергийна ефективност и 
децентрализирани проекти за 
възобновяема енергия;

сближаване и финансовата перспектива 
за ЕС изисква Комисията да гарантира, 
че пестенето на енергия е автоматично 
включено като условие, когато се 
отпускат структурни и кохезионни 
фондове, и заделя по-голям дял от 
фондовете за проекти за енергийна 
ефективност и по-конкретно проекти, 
свързани с енергийната ефективност 
на сградите, и децентрализирани 
проекти за възобновяема енергия;

Or. ro

Изменение 20
Francisco Sosa Wagner

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изразява убеждението, че 
жилищният сектор може да 
допринесе за повишаването на 
регионалното развитие чрез 
консолидиране на икономическите 
дейности, основани върху 
технологични нововъведения в 
областта на енергията и 
възстановяването на градската среда, 
и чрез засилване на социалното 
сближаване във въпросните райони; 
призовава Комисията в срок до юни 
2011 г. да представи Инициатива за 
строителството в Европа, която да 
подпомага и осигури до 2050 г. 
европейска застроена среда с нулево 
потребление на енергия;

Or. en



PE452.653v01-00 14/21 AM\838249BG.doc

BG

Изменение 21
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията и 
държавите-членки да се възползват 
от възможността, предоставена от 
прегледа на финансовата перспектива 
2007-2013 г. и на политиката на 
сближаване, за да се гарантира 
повишено усвояване на европейско 
финансиране през периода 2011-2013 
г.;

Or. ro

Изменение 22
Francisco Sosa Wagner

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че средства на ЕС за 
преустройство на сгради следва да 
бъдат предоставяни единствено на 
проекти за основни ремонти, които 
водят до намаляване на 
потреблението на енергия с между 
50% и 80% в сравнение с енергийните 
характеристики преди ремонта и в 
зависимост от състоянието на 
сградата, така че до 2050 г. фондът 
на съществуващите сгради да бъде 
подобрен средно поне с 80% в 
сравнение със съществуващите 
енергийни характеристики;

Or. en
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Изменение 23
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията и 
държавите-членки да вземат предвид 
приоритетите, определени в 
стратегията „ЕС 2020”, и да 
проявяват гъвкавост при 
преразглеждането на оперативните 
програми и преразпределянето на 
финансиране между програмите, за да 
бъдат постигнати определените в 
тази стратегия цели;

Or. ro

Изменение 24
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. признава, че много социални и 
икономически ползи могат да бъдат 
извлечени от ефективното използване на 
ресурсите, по-специално разкриването 
на свободни места, които не подлежат 
на преместване, както в градските, така 
и в селските области, особено в случая с 
МСП;

4. признава, че много социални и 
икономически ползи могат да бъдат 
извлечени от ефективното използване на 
ресурсите, по-специално разкриването 
на свободни места, които не подлежат 
на преместване, както в градските, така 
и в селските области, особено в случая с 
МСП; изразява загриженост поради 
факта, че в някои региони помощта 
от ЕС, особено за 
микропредприятията и МСП, не е 
достатъчна, за да смекчи 
въздействието на единния пазар, ИПС 
и либерализирането на световната 
търговия;

Or. pt
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Изменение 25
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. признава, че средствата могат да 
бъдат използвани по-ефективно и 
могат да бъдат постигнати социални 
ползи чрез предоставянето на 
средства в рамките на политиката 
на сближаване по такъв начин, че да 
бъде подпомагано устойчивото 
развитие на регионално и 
субрегионално равнище в държавите-
членки;  счита, че едно по-равномерно 
разпределение на финансирането за 
сближаване ще спомогне за 
разгръщането на местния социален 
потенциал и на местните ресурси и 
по този начин ще доведе до 
създаването на нови работни места;

Or. pl

Изменение 26
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. в контекста на новата финансова 
рамка и на стратегията „ЕС 2020” 
призовава за съкращаване на 
бюрократичната тежест за МСП и 
за увеличаване на достъпа им до 
финансиране; подчертава ролята на 
МСП като новаторски участници в 
икономиката и подчертава 
необходимостта от „събуждане на 
дремещите новатори”, т.е. МСП да 
бъдат насърчавани да участват в 
новаторски проекти и да повишават 
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осведомеността за собствените си 
възможности;

Or. en

Изменение 27

Oriol Junqueras Vies от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. изисква от Комисията да направи 
финансирането от страна на ЕС за 
регионални проекти по-достъпно за 
МСП чрез увеличаване на бюджетите 
за конкретни програми, свързани с 
МСП, чрез помощ за подобряване на 
абсорбционния капацитет и 
опростяване на административните 
процедури;

Or. en

Изменение 28
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава значението на 
конкурентоспособен отрасъл горско 
стопанство за регионалното
развитие, особено в селските райони, 
където той допринася в особена 
степен за икономическия растеж, 
работните места и 
благосъстоянието;

Or. en
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Изменение 29
Andrzej Grzyb

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава ролята на местните и 
регионалните органи за прилагането 
на политиката на сближаване, 
особено в контекста на ролята, 
отредена им в стратегията „ЕС 
2020”, за съживяване на заетостта и 
развитието на сектора на МСП, 
както и тяхната способност да 
установяват местни проблеми и 
потребности; поради тази причина 
призовава за задълбочаване на 
сътрудничеството с местните и 
регионалните органи за прилагане на 
политиката на сближаване и за 
отчитане на становището на 
Комитета на регионите относно 
приноса на политиката на 
сближаване за стратегията „Европа 
2020“ за създаването на политика на 
сближаване във финансовата 
перспектива след 2013 г.;

Or. en

Изменение 30

Oriol Junqueras Vies от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. в този контекст приветства 
продължаващите инициативи, като 
например JASPERS (разработване на 
проекти), JEREMIE (дялово участие, 
заеми и гаранции) и JASMINE 
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(механизми за микрокредитиране) и 
настоятелно призовава Комисията да 
продължи да опростява и 
рационализира процеса за улесняване 
на участието на МСП и за 
идентифициране на допълнителни 
инструменти на ЕС за финансово 
планиране;

Or. en

Изменение 31

Oriol Junqueras Vies от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. вярва, че сътрудничеството на 
местно равнище между МСП, 
мрежите на деловите среди, 
научноизследователските 
институти, групите и регионалните 
органи следва да бъде подобрено с цел 
по-бързото установяване на 
регионални програми и възможности 
за проекти, подпомагане на 
разработването на приложна 
научноизследователска дейност и 
създаването на висококвалифицирани 
работни места;

Or. en

Изменение 32
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на ИКТ при 5. подчертава значението на ИКТ при 
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насърчаване на енергийната 
ефективност и социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване е ЕС;

насърчаване на енергийната 
ефективност и социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване е ЕС, счита, че заделянето 
на 3,7% от общите разходи на ЕС 27 
за политика на сближаване е 
незадоволително и призовава 
Комисията и държавите-членки да 
увеличат инвестициите в ИКТ;  

Or. ro

Изменение 33
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на ИКТ при
насърчаване на енергийната 
ефективност и социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване в ЕС;

5. подчертава значението на 
образованието и научните 
изследвания за подхранването на 
новаторството и по-конкретно в 
областта на ИКТ и за насърчаване на 
енергийната ефективност, както и във 
връзка с политиката на сближаване и 
устойчиво икономическо развитие в 
ЕС;

Or. pl

Изменение 34
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. обръща внимание на 
трудностите, срещани от 
държавите-членки, при прилагането 
на директивите на ЕС за рециклиране 
и управление на общински отпадъци и 
на факта, че рециклирането на 
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материали и енергия предлага 
допълнителни възможности за 
добиване на ресурси и за създаване на 
нови работни места, особено на 
регионално и субрегионално равнище;

Or. pl


