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Изменение 1
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства процеса на Европейския 
семестър, чиято цел е да се укрепи 
икономическото управление; счита, че 
успешното изпълнение на стратегията 
„ЕС 2020“ изисква значителни, 
координирани и адекватни финансови 
задължения, които да бъдат поети за 
изпълнение на нейните приоритети 
както на равнище ЕС, така и на 
равнището на държавите-членки, и че 
всяко ограничение в съответните 
бюджетни кредити в бюджета на ЕС ще 
изложи на риск това изпълнение;

1. счита, че процесът на Европейския 
семестър следва да се превърне в 
мощен инструмент за засилване на 
икономическата и фискалната 
координация, който не следва да се 
ограничава до надзора на фискалните 
програми на държавите-членки, а 
следва също така да оценява 
привеждането на националните 
бюджети в съответствие със 
задълженията и целите на 
стратегията „ЕС 2020“; счита, че 
успешното изпълнение на стратегията 
„ЕС 2020“ изисква значителни, 
координирани и адекватни финансови 
задължения, които да бъдат поети за 
изпълнение на нейните приоритети 
както на равнище ЕС, така и на 
равнището на държавите-членки, и че 
всяко ограничение в съответните 
бюджетни кредити в бюджета на ЕС ще 
изложи на риск това изпълнение;

Or. en

Изменение 2
Fiona Hall, Lena Ek

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства процеса на Европейския 
семестър, чиято цел е да се укрепи 
икономическото управление; счита, че 
успешното изпълнение на стратегията 
„ЕС 2020“ изисква значителни, 
координирани и адекватни финансови 

1. приветства процеса на Европейския 
семестър, чиято цел е да се укрепи 
икономическото управление; счита, че 
успешното изпълнение на стратегията 
„ЕС 2020“ изисква значителни, 
координирани, прозрачни и адекватни 
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задължения, които да бъдат поети за 
изпълнение на нейните приоритети 
както на равнище ЕС, така и на 
равнището на държавите-членки, и че 
всяко ограничение в съответните 
бюджетни кредити в бюджета на ЕС ще 
изложи на риск това изпълнение;

финансови задължения, които да бъдат 
поети за изпълнение на нейните 
приоритети както на равнище ЕС, така и 
на равнището на държавите-членки, и че 
всяко ограничение в съответните 
бюджетни кредити в бюджета на ЕС ще 
изложи на риск това изпълнение;

Or. en

Изменение 3
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. посочва, че за да се ускори 
развитието на високоскоростен 
интернет и да се извлекат ползи от 
наличието на единен цифров пазар за 
домакинствата и дружествата в 
съответствие с водещата 
инициатива „Програма в областта на 
цифровите технологии“ на 
стратегията „ЕС 2020“, 
финансирането на инвестициите в 
инфраструктурата за широколентов 
интернет достъп и 
инфраструктурните програми следва 
да се координира по-добре чрез 
подобрено планиране на национално, 
регионално и местно равнище и ЕС 
следва да установи по-тесни 
контакти с регионите, за да им 
помага в усвояването на 
структурните фондове и фондовете 
за развитие на селските райони за 
тези цели;

Or. en
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Изменение 4
Algirdas Saudargas

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. приветства целите на Комисията 
за проектобюджета за 2012 г., които 
са в съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“; въпреки 
това изразява съжаление, че някои от 
признатите приоритети на ЕС не 
получават достатъчно финансиране, 
по-конкретно енергийната политика;

Or. en

Изменение 5
Fiona Hall, Lena Ek

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява дълбока загриженост 
поради несъответствието между 
политическите приоритети на 
бюджета на ЕС и действително 
отпуснатите финансови средства, 
по-конкретно за енергийната 
политика, която представлява едва 
0,5 % от бюджета на ЕС;

Or. en

Изменение 6
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)
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Проектостановище Изменение

1б. подчертава значението на 
Инструмента за финансиране с 
поделяне на риска (ИФПР) по 7РП и 
Програмата за предприемачество и 
иновации по ПКИ, които служат 
като модели за европейски 
новаторски финансови инструменти, 
които обединяват средствата от 
бюджета на ЕС и финансовите 
ресурси на ЕИБ с цел подпомагане на 
развитието на предприятията и 
постигане на целите на водещата 
инициатива „Съюз за иновации“ на 
стратегията „ЕС 2020“; призовава 
Комисията да укрепи тези 
инструменти в областта на 
научните изследвания, иновациите и 
енергетиката;

Or. en

Изменение 7
Algirdas Saudargas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
устойчивата енергетика, 
технологиите за съхранение на 
енергия, технологиите за ефективно 
използване на ресурсите и 
екологосъобразните технологии, е от 
решаващо значение за напредъка към 
постигане на целите на стратегията 
„ЕС 2020“; призовава не само за 
увеличаване на бюджета, но и за
въвеждането на по-голям брой критерии 

2. припомня, че инвестирането в
научни изследвания, развитие и 
иновации е дългосрочно инвестиране и 
е от съществено значение за 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“; в този контекст 
изтъква необходимостта от 
подобряване на условията за научни 
изследвания, развитие и иновации; 
счита, че ЕС трябва да съсредоточи 
своите разходи в области, които 
стимулират нашия икономически 
растеж и конкурентоспособност, 
като иновации, научни изследвания и 
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за устойчивост в програмите на ЕС за 
научни изследвания, развитие и 
иновации;

развитие; убеден е, че същевременно 
процъфтяващите научни 
изследвания, иновациите и 
развойните дейности трябва да 
спомогнат за намирането на решение 
на най-големите социални 
предизвикателства в наши дни; 
приветства предложението на 
Комисията за увеличаване на 
бюджета на програмите на ЕС за 
научни изследвания, развитие и 
иновации; подчертава, че е 
необходимо подробно проучване преди
въвеждането на критерии за 
устойчивост в процедурата за подбор 
на проекти;

Or. en

Изменение 8
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
устойчивата енергетика, технологиите 
за съхранение на енергия, технологиите 
за ефективно използване на ресурсите и 
екологосъобразните технологии, е от 
решаващо значение за напредъка към 
постигане на целите на стратегията „ЕС 
2020“; призовава не само за увеличаване 
на бюджета, но и за въвеждането на по-
голям брой критерии за устойчивост в 
програмите на ЕС за научни 
изследвания, развитие и иновации;

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
устойчивата енергетика, технологиите 
за съхранение на енергия, технологиите 
за ефективно използване на ресурсите и 
екологосъобразните технологии, е от 
решаващо значение за напредъка към 
постигане на целите на стратегията „ЕС 
2020“; призовава не само за увеличаване 
на бюджета, но и за въвеждането на по-
голям брой критерии за устойчивост в 
програмите на ЕС за научни 
изследвания, развитие и иновации;
подчертава, че въпреки че за програма 
TEN-Енергетика финансовото 
програмиране предвижда значително 
увеличение на бюджета за периода 
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2007–2013 г. спрямо първоначалния 
финансов пакет, планираната сума 
от 22 милиона евро е все още твърде 
ограничена в сравнение с 
предизвикателствата и програмата 
TEN-Транспорт;

Or. en

Изменение 9
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
устойчивата енергетика, технологиите 
за съхранение на енергия, технологиите 
за ефективно използване на ресурсите и 
екологосъобразните технологии, е от 
решаващо значение за напредъка към 
постигане на целите на стратегията „ЕС 
2020“; призовава не само за увеличаване 
на бюджета, но и за въвеждането на по-
голям брой критерии за устойчивост в 
програмите на ЕС за научни 
изследвания, развитие и иновации;

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
устойчивата енергетика, технологиите 
за съхранение на енергия, технологиите 
за ефективно използване на ресурсите и 
екологосъобразните технологии, е от 
решаващо значение за напредъка към 
постигане на целите на стратегията „ЕС 
2020“; призовава не само за увеличаване 
на бюджета, но и за въвеждането на по-
голям брой критерии за устойчивост в 
програмите на ЕС за научни 
изследвания, развитие и иновации в 
съответствие с целите на ЕС в 
областта на енергетиката и 
климата и с цел постепенно 
премахване на субсидиите за 
изкопаеми горива и остарели 
технологии;

Or. en

Изменение 10
Fiona Hall, Lena Ek
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
устойчивата енергетика, технологиите 
за съхранение на енергия, технологиите 
за ефективно използване на ресурсите и 
екологосъобразните технологии, е от 
решаващо значение за напредъка към 
постигане на целите на стратегията „ЕС 
2020“; призовава не само за увеличаване
на бюджета, но и за въвеждането на по-
голям брой критерии за устойчивост в 
програмите на ЕС за научни 
изследвания, развитие и иновации;

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
устойчивата енергетика, енергийната 
ефективност и технологиите за 
съхранение на енергия, технологиите за 
ефективно използване на ресурсите и 
екологосъобразните технологии, е от 
решаващо значение за напредъка към 
постигане на целите на стратегията „ЕС 
2020“; призовава не само за 
преразпределение на бюджета, но и за 
въвеждането на по-голям брой критерии 
за устойчивост в програмите на ЕС за 
научни изследвания, развитие и 
иновации, по-конкретно с цел 
прилагане на Стратегическия план за 
енергийните технологии, за което 
беше отправен призив в заключенията 
на Европейския съвет от 4 февруари 
2011 г.;

Or. en

Изменение 11
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
устойчивата енергетика, технологиите 
за съхранение на енергия, 
технологиите за ефективно
използване на ресурсите и 

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
устойчивата енергетика, технологиите 
за съхранение на енергия и
ефективното използване на ресурсите, 
е от решаващо значение за напредъка 
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екологосъобразните технологии, е от 
решаващо значение за напредъка към 
постигане на целите на стратегията „ЕС 
2020“; призовава не само за увеличаване 
на бюджета, но и за въвеждането на 
по-голям брой критерии за 
устойчивост в програмите на ЕС за 
научни изследвания, развитие и 
иновации;

към постигане на целите на стратегията 
„ЕС 2020“; призовава не само за 
увеличаване на бюджета, но и за 
поставянето на по-силен акцент 
върху устойчивата енергетика в 
програмите на ЕС за научни 
изследвания, развитие и иновации;

Or. en

Изменение 12
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
устойчивата енергетика, технологиите 
за съхранение на енергия, технологиите 
за ефективно използване на ресурсите и 
екологосъобразните технологии, е от 
решаващо значение за напредъка към 
постигане на целите на стратегията „ЕС 
2020“; призовава не само за увеличаване 
на бюджета, но и за въвеждането на по-
голям брой критерии за устойчивост в 
програмите на ЕС за научни 
изследвания, развитие и иновации;

2. изтъква, че подобряването на 
условията за научни изследвания, 
развитие и иновации, по-специално по 
отношение на приоритетите на 
основаната на възобновяеми 
източници и устойчивата енергетика, 
технологиите за съхранение на енергия, 
технологиите за ефективно използване 
на ресурсите и екологосъобразните 
технологии, е от решаващо значение за 
напредъка към постигане на целите на 
стратегията „ЕС 2020“; призовава не 
само за увеличаване на бюджета, но и за 
въвеждането на по-голям брой критерии 
за устойчивост в програмите на ЕС за 
научни изследвания, развитие и 
иновации;

Or. lt

Изменение 13
Silvia-Adriana Ţicău



AM\867185BG.doc 11/25 PE464.736v02-00

BG

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. насочва вниманието към факта, 
че ЕС и държавите-членки не са 
инвестирали достатъчно в мерки за 
намаляване на емисиите на СО2 или 
повишаване на енергийната 
ефективност в сектора на 
строителството или в 
транспортния сектор; призовава 
Комисията да предприеме, в 
сътрудничество с държавите-членки, 
мерки за повишаване на енергийната 
ефективност на сградите и на 
градските мрежи за централно 
отопление и охлаждане и да отпусне 
по-голямо финансиране през 2012 г., 
включително в контекста на прегледа 
на многогодишната финансова рамка;  

Or. ro

Изменение 14
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изразява дълбоко съжаление, че 
предложените бюджетни средства в 
областта на енергийната политика 
през 2012 г. всъщност намаляват и че 
подкрепата за приоритетите на 
устойчивата енергетика все още 
представлява само незначителен дял 
от програмите за научни изследвания, 
развитие и иновации (най-малък дял 
на частта „Сътрудничество“ в 
Седмата рамкова програма в 
сравнение с всички други области на 
политиката);
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Or. en

Изменение 15
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава Комисията и 
държавите-членки, с оглед 
намаляване на генерирането на вредни 
емисии в транспортния сектор, да 
отдадат приоритет на 
инвестициите в разработването на 
интелигентна електрическа мрежа 
на общоевропейско равнище, която 
може да бъде захранвана от 
енергията, произведена на местно и 
регионално равнище от възобновяеми 
източници и да допринесе за 
развитието на инфраструктурата, 
необходима за използването на 
електрически превозни средства;

Or. ro

Изменение 16
Fiona Hall, Lena Ek

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява съжаление във връзка с 
предложението за преразпределение 
на средства от 7РП към проекта 
ITER; припомня, че е наложително да 
се съсредоточи вниманието върху 
технологиите, които ще бъдат 
налични в обозримо бъдеще или вече 
са налични, с цел изпълнение на 
целите на стратегията „ЕС 2020“, 
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вместо върху по-дългосрочни проекти 
като ITER;

Or. en

Изменение 17
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава значението на 
програма „Еразъм за млади 
предприемачи“ и призовава 
Комисията да й осигури адекватно 
финансиране през 2012 г. с цел 
удвояване на броя на 
бенефициентите; 

Or. ro

Изменение 18
Algirdas Saudargas

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява съжаление, че 
проектобюджетът за 2012 г. не 
предвижда отпускането на 
финансови средства за технологиите 
от плана SET пряко от 
съществуващия бюджетен ред;

Or. en

Изменение 19
Silvia-Adriana Ţicău
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Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията да 
гарантира, в сътрудничество с 
държавите-членки, финансирането 
на проекти, които допринасят за 
реализирането на целта на 
програмата в областта на цифровите 
технологии за постигане на 100 % 
широколентово покритие до 2013 г.;

Or. ro

Изменение 20
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изразява съжаление, че 
проектобюджетът предлага 
намаляване на и без това 
ограниченото финансиране за 
трансевропейските енергийни мрежи 
с 12,5 %, и призовава за допълнителни 
средства за тази важна програма на 
ЕС;

Or. en

Изменение 21
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. призовава Комисията да 
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гарантира адекватно равнище на 
финансиране през 2012 г. за приложни 
научни изследвания и развитие на 
специфични услуги и приложения на 
ГНСС; 

Or. ro

Изменение 22
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за продължаване на 
изпълнението на „Small Business Act“, 
като се въведат действия, свързани с 
политиката относно МСП, включително 
мерки за подобряване на достъпа и 
разработване на конкретни програми и 
новаторски финансови механизми; 
призовава за обновяването на рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации, която е водеща програма за 
МСП;

4. призовава за продължаване на 
изпълнението на „Small Business Act“, 
като се въведат действия, свързани с 
политиката относно МСП, включително 
мерки за подобряване на достъпа и 
разработване на конкретни програми и 
новаторски финансови механизми; 
призовава за значително обновяване на
специфичните програми в рамките на 
рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации, 
която е водеща програма за МСП, и за 
оказване на пълна подкрепа на 
изпълнителната агенция, която 
отговаря за нейното изпълнение 
(EACI);

Or. en

Изменение 23
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за продължаване на 4. призовава за пълно изпълнение на 
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изпълнението на „Small Business Act“, 
като се въведат действия, свързани с 
политиката относно МСП, включително 
мерки за подобряване на достъпа и 
разработване на конкретни програми и 
новаторски финансови механизми; 
призовава за обновяването на рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации, която е водеща програма за 
МСП;

„Small Business Act“, като се въведат 
действия, свързани с политиката 
относно МСП, включително мерки за 
подобряване на достъпа на МСП до 
финансиране, повишаване на тяхното 
участие в обществените поръчки и 
разработване на конкретни програми и 
новаторски финансови механизми; 
призовава за обновяването на рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации, която е водеща програма за 
МСП;

Or. lt

Изменение 24
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подкрепя идеята за издаване на 
проектни облигации, с които да се 
финансират значителни европейски 
инфраструктурни потребности и 
структурни проекти в рамките на 
стратегията „ЕС 2020“, очакваните 
нови стратегии на ЕС, като например 
новата стратегия за развитие на 
енергийната инфраструктура, и други 
мащабни проекти; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
гарантират въвеждането на 
механизма за европейските проектни 
облигации възможно най-скоро, преди 
2014 г. – крайната дата, посочена в 
съответния консултативен документ 
на Комисията;

Or. en
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Изменение 25
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че инвестициите в 
европейската енергийна 
инфраструктура обслужват по най-
добър начин целите на водещата 
инициатива на стратегията „ЕС 
2020“ за „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ и че планът 
SET е технологичният стълб на 
политиката на ЕС в областта на 
енергетиката и климата; поради 
тази причина настоятелно призовава 
за незабавно усвояване на 
дългосрочното финансиране на 
развитието на този вид новаторски и 
устойчиви енергийни технологии;

Or. en

Изменение 26
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че при наличието на ясни цели 
на устойчивата енергийна политика, 
енергийната ефективност и политиката 
на ефективно използване на ресурсите 
може да се извлекат икономически 
изгодни ползи за европейската 
икономика като цяло; призовава за 
разпределянето на публични и частни 
средства на ЕС и държавите-членки за 
инвестициите в тези приоритетни 
сектори;

5. счита, че при наличието на ясни цели 
на устойчивата енергийна политика, 
енергийната ефективност и политиката 
на ефективно използване на ресурсите 
може да се извлекат икономически 
изгодни ползи за европейската 
икономика като цяло; призовава за 
разпределянето на публични и частни 
средства на ЕС и държавите-членки за 
инвестициите в тези приоритетни 
сектори; в тази връзка приветства 
преразглеждането на директивата за 
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данъчно облагане на енергийните 
продукти, което може да осигури 
значителни допълнителни приходи и 
съществени стимули за преход към 
устойчиви и възобновяеми източници 
на енергия;

Or. en

Изменение 27
Algirdas Saudargas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че при наличието на ясни цели 
на устойчивата енергийна политика, 
енергийната ефективност и политиката 
на ефективно използване на ресурсите 
може да се извлекат икономически 
изгодни ползи за европейската 
икономика като цяло; призовава за 
разпределянето на публични и частни 
средства на ЕС и държавите-членки за 
инвестициите в тези приоритетни 
сектори;

5. счита, че при наличието на ясни цели 
и достатъчно финансиране на 
устойчивата енергийна политика, 
енергийната ефективност и политиката 
на ефективно използване на ресурсите 
може да се извлекат икономически 
изгодни ползи за европейската 
икономика като цяло; призовава за 
разпределянето на публични и частни 
средства на ЕС и държавите-членки за 
инвестициите в тези приоритетни 
сектори;

Or. en

Изменение 28
Fiona Hall, Lena Ek

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че при наличието на ясни цели 
на устойчивата енергийна политика, 
енергийната ефективност и политиката 
на ефективно използване на ресурсите 

5. счита, че при наличието на ясни и 
амбициозни цели на устойчивата 
енергийна политика, енергийната 
ефективност и политиката на ефективно 
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може да се извлекат икономически 
изгодни ползи за европейската 
икономика като цяло; призовава за 
разпределянето на публични и частни 
средства на ЕС и държавите-членки за 
инвестициите в тези приоритетни 
сектори;

използване на ресурсите може да се 
извлекат икономически изгодни ползи 
за европейската икономика като цяло; 
призовава за разпределянето на 
публични и частни средства на ЕС и 
държавите-членки за инвестициите в 
тези приоритетни сектори;

Or. en

Изменение 29
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приветства предложението за 
увеличаване на бюджета на 
Европейската агенция за 
сътрудничество между енергийните 
регулатори (ACER) с оглед на 
приемането на регламента REMIT и 
нейните нарастващи отговорности; 
не подкрепя обаче идеята това 
увеличение да е резултат от 
преразпределение на средства от 
TEN-Е и програмата „Интелигентна 
енергия – Европа“ и призовава за 
насочването на повече бюджетни 
средства към разработването на 
мрежи и технологии за енергийната 
инфраструктура на ЕС, в частност 
интелигентни мрежи и европейска 
супермрежа;

Or. en

Изменение 30
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)
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Проектостановище Изменение

5a. припомня, че цифрите във 
финансовото програмиране за 
ЕВРАТОМ за 2012 г. са много 
индикативни; поради тази причина 
подчертава, че средствата на ЕС за 
проекти в областта на ядрената 
безопасност и сигурност трябва да 
бъдат счетени за достатъчни за 
покриването на разходите за стрес 
тестовете във всички ядрени 
съоръжения на ЕС;

Or. en

Изменение 31
Algirdas Saudargas

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. припомня значението на 
интегрираната енергийна 
инфраструктура на ЕС за 
енергийната сигурност и общия 
енергиен пазар на ЕС; подчертава, че 
и без това ограничените ресурси за 
TEN-E не трябва да бъдат намалени, 
а увеличени в проектобюджета;

Or. en

Изменение 32
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. подчертава, че преди да се пристъпи 
към разпределянето на допълнително 
финансиране, за мащабните проекти 
трябва да се осигурят правилно 
управление, точно планиране, добро 
финансово управление, ясни граници 
за участието на ЕС и отделен 
бюджетен ред; подчертава, че 
средствата на ЕС, които се 
разпределят за тези проекти, не 
следва да са резултат от 
преразпределението на средства от 
други програми на ЕС за научни 
изследвания и развитие, както и че 
всички допълнителни разходи, които 
могат да възникнат, трябва да бъдат 
покривани от държавите-членки или 
от частни заинтересовани страни; 
посочва, във връзка с програмата 
„Галилео“, че потребителите на 
публично регулираната услуга и на 
търговската услуга следва да 
допринасят за покриване на 
разходите.

6. подчертава, че такива спешни 
решения биха могли да застрашат 
успеха и добавената стойност на 
мащабни проекти на ЕС със 
стратегическо значение и да 
отслабят съпътстващия ги 
политически импулс; вместо това
трябва да се намерят дългосрочни 
бюджетни решения, както и 
устойчиви решения за финансиране,
които не намаляват средствата, 
отпускани за научни изследвания в 
други области, и които ще осигурят 
финансиране на равнище ЕС, при 
спазване на технологичните 
изисквания на тези програми и 
съобразно график, който гарантира 
тяхната жизнеспособност;

Or. en

Изменение 33
Algirdas Saudargas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че преди да се пристъпи 
към разпределянето на допълнително 
финансиране, за мащабните проекти 
трябва да се осигурят правилно 
управление, точно планиране, добро 
финансово управление, ясни граници за 
участието на ЕС и отделен бюджетен 
ред; подчертава, че средствата на ЕС, 

6. подчертава, че преди да се пристъпи 
към разпределянето на допълнително 
финансиране, за мащабните проекти 
трябва да се осигурят правилно 
управление, точно планиране, добро 
финансово управление и ясни граници 
за участието на ЕС; подчертава, че 
средствата на ЕС, които се разпределят 
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които се разпределят за тези проекти, не 
следва да са резултат от 
преразпределението на средства от 
други програми на ЕС за научни 
изследвания и развитие, както и че 
всички допълнителни разходи, които 
могат да възникнат, трябва да бъдат 
покривани от държавите-членки или 
от частни заинтересовани страни;
посочва, във връзка с програмата 
„Галилео“, че потребителите на 
публично регулираната услуга и на 
търговската услуга следва да 
допринасят за покриване на 
разходите.

за тези проекти, не следва да са резултат 
от преразпределението на средства от 
други програми на ЕС за научни 
изследвания и развитие, както и че 
всички допълнителни разходи, които 
могат да възникнат, трябва да бъдат 
изцяло оправдани;

Or. en

Изменение 34
Norbert Glante

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че преди да се пристъпи 
към разпределянето на допълнително 
финансиране, за мащабните проекти 
трябва да се осигурят правилно 
управление, точно планиране, добро 
финансово управление, ясни граници за 
участието на ЕС и отделен бюджетен 
ред; подчертава, че средствата на ЕС, 
които се разпределят за тези проекти, не 
следва да са резултат от 
преразпределението на средства от 
други програми на ЕС за научни 
изследвания и развитие, както и че 
всички допълнителни разходи, които 
могат да възникнат, трябва да бъдат 
покривани от държавите-членки или от 
частни заинтересовани страни; посочва, 
във връзка с програмата „Галилео“, че 
потребителите на публично 
регулираната услуга и на търговската 

6. подчертава, че преди да се пристъпи 
към разпределянето на допълнително 
финансиране, за мащабните проекти 
трябва да се осигурят правилно 
управление, точно планиране, добро 
финансово управление, ясни граници за 
участието на ЕС и отделен бюджетен 
ред; подчертава, че средствата на ЕС, 
които се разпределят за тези проекти, не 
следва да са резултат от 
преразпределението на средства от 
други програми на ЕС за научни 
изследвания и развитие, както и че 
всички допълнителни разходи, които 
могат да възникнат, трябва да бъдат 
покривани от държавите-членки или от 
частни заинтересовани страни; 
призовава Комисията, във връзка с 
програмата „Галилео“, да анализира до 
каква степен бъдещите приходи от
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услуга следва да допринасят за 
покриване на разходите.

публично регулираната услуга и 
търговската услуга могат да 
допринесат за покриване на разходите.

Or. de

Изменение 35
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че преди да се пристъпи 
към разпределянето на допълнително 
финансиране, за мащабните проекти 
трябва да се осигурят правилно 
управление, точно планиране, добро 
финансово управление, ясни граници за 
участието на ЕС и отделен бюджетен 
ред; подчертава, че средствата на ЕС, 
които се разпределят за тези проекти, не 
следва да са резултат от 
преразпределението на средства от 
други програми на ЕС за научни 
изследвания и развитие, както и че 
всички допълнителни разходи, които 
могат да възникнат, трябва да бъдат 
покривани от държавите-членки или от 
частни заинтересовани страни; посочва, 
във връзка с програмата „Галилео“, че 
потребителите на публично 
регулираната услуга и на търговската 
услуга следва да допринасят за 
покриване на разходите.

6. подчертава, че преди да се пристъпи 
към разпределянето на допълнително 
финансиране, за мащабните проекти 
трябва да се осигурят правилно 
управление, точно планиране, добро 
финансово управление, ясни граници за 
участието на ЕС и отделен бюджетен 
ред; подчертава, че средствата на ЕС, 
които се разпределят за тези проекти, не 
следва да са резултат от 
преразпределението на средства от 
други програми на ЕС за научни 
изследвания и развитие и затова 
отхвърля предложението на 
Комисията за преразпределение на 
отпуснатия бюджет за Седмата 
рамкова програма към проекта ITER;
счита, че всички допълнителни 
разходи, които могат да възникнат във 
връзка с мащабни проекти, трябва да 
бъдат покривани от държавите-членки 
или от частни заинтересовани страни; 
посочва, във връзка с програмата 
„Галилео“, че потребителите на 
публично регулираната услуга и на 
търговската услуга следва да 
допринасят за покриване на разходите;

Or. en
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Изменение 36
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че „Галилео“ и 
ГМОСС са неразделна част от 
водещата промишлена инициатива 
на стратегията „Европа 2020“, тъй 
като са предназначени да изведат ЕС 
на челна позиция в света по 
отношение на разработването на 
нови способи за използване на 
спътниковата навигация чрез 
поощряване на икономическата 
активност на пазара надолу по 
веригата и генерирането на знания; 
ето защо подчертава, че трябва да се 
предприемат подходящи финансови 
мерки за улесняване на разполагането 
на пълния оперативен капацитет на 
„Галилео“ и на разработването на 
основаващи се на ГНСС продукти и 
услуги;

Or. en

Изменение 37
Reinhard Bütikofer

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава за ограничаване на 
бюджета за рамковата програма на 
Евратом до равнището, договорено 
съгласно съществуващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода 2007–2013 г., и за 
ограничаване на обхвата й до 
подкрепата за извеждането от 
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експлоатация на ядрени съоръжения;

Or. en

Изменение 38
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. противопоставя се на 
планираното преразпределение на 
средства от 7РП към програма ITER, 
предлага 750-те милиона евро, т.е. 
частта от липсващите 1,3 милиарда 
евро за проекта през 2012 г., да се 
финансират от оставащите резерви, 
а не от 7РП;

Or. en


