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Изменение 1
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиките на ЕС и
бюджетът на ЕС следва да допринасят 
съществено за съживяването на 
устойчивия растеж в ЕС и за 
решаването на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като недостатъчните ресурси и 
изменението на климата;

1. счита, че по принцип политиките на 
ЕС трябва да насърчават 
устойчивото развитие, въпреки че  
бюджетът на ЕС може да се използва 
за това само при определени случаи и 
че отделните държави членки могат 
по-добре и по-ефективно да оказват 
помощ на място; 

Or. de

Изменение 2
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиките на ЕС и 
бюджетът на ЕС следва да 
допринасят съществено за 
съживяването на устойчивия растеж в 
ЕС и за решаването на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като недостатъчните ресурси и 
изменението на климата;

1. счита, че настоящият 
икономически климат и 
необходимостта от фискална 
консолидация изискват възможно 
най-рестриктивен бюджет, който 
дава приоритет на политиките и 
програмите на ЕС, които биха могли 
да допринесат съществено за 
съживяването на устойчивия растеж в 
ЕС и за решаването на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като остарялата инфраструктура, 
изоставането в областта на 
иновациите, недостатъчните ресурси и 
изменението на климата;

Or. en
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Изменение 3
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиките на ЕС и 
бюджетът на ЕС следва да допринасят 
съществено за съживяването на 
устойчивия растеж в ЕС и за 
решаването на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като недостатъчните ресурси и 
изменението на климата;

1. счита, че политиките на ЕС и 
бюджетът на ЕС следва да допринасят 
съществено за съживяването на 
устойчивия растеж в ЕС и за 
решаването на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като недостатъчните ресурси,
изменението на климата, 
преместването на европейската 
промишленост, недостатъчното 
финансиране на здравеопазването, 
образованието и 
научноизследователската дейност и 
липсата на работни места;

Or. ro

Изменение 4
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиките на ЕС и 
бюджетът на ЕС следва да допринасят 
съществено за съживяването на 
устойчивия растеж в ЕС и за 
решаването на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като недостатъчните ресурси и 
изменението на климата;

1. счита, че политиките на ЕС и 
бюджетът на ЕС следва да допринасят 
съществено за съживяването на 
устойчивия растеж в ЕС и за 
решаването на основните 
предизвикателства пред обществото;

Or. en
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Изменение 5
Herbert Reul

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиките на ЕС и 
бюджетът на ЕС следва да допринасят 
съществено за съживяването на 
устойчивия растеж в ЕС и за 
решаването на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като недостатъчните ресурси и 
изменението на климата;

1. счита, че политиките на ЕС и 
бюджетът на ЕС следва да допринасят 
съществено за съживяването на 
устойчивия растеж в ЕС и за 
решаването на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като енергоснабдяването, 
осигуряването на суровини и 
изменението на климата.

Or. de

Изменение 6
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиките на ЕС и 
бюджетът на ЕС следва да допринасят 
съществено за съживяването на 
устойчивия растеж в ЕС и за 
решаването на основните 
предизвикателства пред обществото 
като недостатъчните ресурси, и
изменението на климата;

1. счита, че политиките на ЕС и 
бюджетът на ЕС следва да допринасят 
съществено за съживяването на 
устойчивия растеж в ЕС и за 
решаването на основните 
предизвикателства пред обществото,
като сигурна, чиста и ефективна 
енергия, недостатъчните ресурси 
изменението на климата и 
приобщаващите иновативни 
общества;

Or. en
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Изменение 7
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня, че бюджетът на 
Европейския съюз е важен 
инструмент на солидарността 
между държавите членки и между 
поколенията, както и че той 
осигурява осезаема добавена 
стойност, като се има предвид 
извънредно голямото му въздействие 
върху реалната икономика, 
ежедневието и бъдещите условия на 
живот на европейските граждани;

Or. en

Изменение 8
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава значението на
дългосрочните инвестиции в научни 
изследвания, развитие и иновации 
(НИРИ) и осигуряването на 
подходящо ниво на финансиране за 
2013 г. на преминаването към 
нисковъглеродна, зелена икономика;

Or. en

Изменение 9
Silvia-Adriana Ţicău



AM\900774BG.doc 7/31 PE488.017v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява загриженост относно 
факта, че само 58,5 % от жените на 
възраст между 15 и 64 години имат 
работа, в сравнение с 70,1 % от 
мъжете между 15 и 64 години. Счита, 
че е необходимо да бъдат предприети 
мерки за интегриране на жените на 
пазара на труда и за по-добро 
съчетаване на семейния и 
професионалния живот;

Or. ro

Изменение 10
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че не е постигнат 
никакъв напредък за намаляване на 
броя на хората, живеещи под прага на 
бедността, дори когато имат 
работа; счита, че хората на срочни 
договори или с почасова работа с 
времето по-често изпадат в бедност;
призовава Комисията и държавите 
членки да насърчават качествени и 
добре платени работни места, 
предлагащи сигурни и прилични 
условия на труд;

Or. ro

Изменение 11
Silvia-Adriana Ţicău
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Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. счита,че в контекста на 
стратегията за удължаване на 
активния живот се прави много 
малко за подпомагане на възрастните 
хора за придобиване на умения в 
сферата на ИТ, и призовава 
Комисията и държавите членки да 
разработят широкообхватни 
образователни програми за тази 
група;

Or. ro

Изменение 12
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява убеждението си, че 
бюджетът на ЕС представлява уникален 
синергичен потенциал за изпълнението 
на политики, които отделните държави 
членки не биха могли да осъществят 
сами; призовава за оптимално 
използване на съществуващите средства 
на ЕС, като се набляга върху добавената 
стойност за ЕС, рационализацията и 
ефекта на лоста;

2. изразява убеждението си, че, в някои 
области, бюджетът на ЕС представлява  
синергичен потенциал за изпълнението 
на политики, които отделните държави 
членки не биха могли да осъществят 
сами; призовава за икономично и 
оптимално използване на 
съществуващите средства на ЕС, като се 
набляга върху добавената стойност за 
ЕС, рационализацията и ефекта на 
лоста;

Or. de

Изменение 13
Silvia-Adriana Ţicău
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява убеждението си, че 
бюджетът на ЕС представлява уникален 
синергичен потенциал за изпълнението 
на политики, които отделните държави 
членки не биха могли да осъществят 
сами; призовава за оптимално 
използване на съществуващите средства 
на ЕС, като се набляга върху добавената 
стойност за ЕС, рационализацията и 
ефекта на лоста;

2. изразява убеждението си, че 
бюджетът на ЕС представлява уникален 
синергичен потенциал за изпълнението 
на политики, които отделните държави 
членки не биха могли да осъществят 
сами; призовава за оптимално 
използване на съществуващите средства 
на ЕС, като се набляга върху добавената 
стойност за ЕС, по-голямото 
икономическо, социално и 
териториално сближаване, 
рационализацията и ефекта на лоста;

Or. ro

Изменение 14
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. разбира загрижеността на Съвета 
относно икономическите и 
бюджетните ограничения на 
национално равнище наложени от 
глобалната икономическа криза, 
които навредиха на икономическия 
растеж и финансовата стабилност  
на държавите членки и влошиха 
положението с дълговете им, но 
счита, че за да се постигне 
икономическо възстановяване през 
2013 г. трябва да бъдат предприети 
мерки за засилване на солидарността 
и насърчаване на устойчивото 
развитие и заетостта. 

Or. en
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Изменение 15
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава необходимостта
Комисията и държавите членки да 
формират и улесняват създаването 
на нови, качествени, устойчиви 
работни места чрез развитието в ЕС 
не само на екологични индустрии и 
ефикасен зелен транспорт и зелена 
енергия, но и на съвременни, 
иновативни услуги;

Or. ro

Изменение 16
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. обръща внимание на факта, че ЕС 
и държавите членки не са 
инвестирали достатъчно в мерки за 
намаляване на емисиите на CO2 или 
за увеличаване на енергийната 
ефективност в областта на 
строителството и транспорта;
призовава Комисията да предприеме 
стъпки, в сътрудничество с 
държавите членки, за увеличаване на 
енергийната ефективност на 
сградите, и по-специално на 
централизираните градски мрежи за 
отопление и охлаждане и жилищата 
и да увеличи равнището на 
финансиране, предвидено за тази цел 
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за 2013 г.

Or. ro

Изменение 17
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. припомня, че годишният бюджет 
на Европейския съюз със своя ефект 
на лоста, приоритетите на 
националните бюджети и всички 
останали европейски инструменти 
трябва да подкрепят политиките за 
възстановяване на държавите членки 
и да са в съответствие с 
стратегията „Европа 2020“ за 
растеж и работни места;

Or. en

Изменение 18
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава необходимостта от 
засилване и координиране на 
финансирането за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
загриженост, че таваните по 
функция 1а в настоящата финансова 
рамка са недостатъчни за 
изпълнението на приоритетни 
политики на ЕС;

3. признава необходимостта от 
засилване и координиране на 
финансирането за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“ и в тази 
връзка приветства предложеното 
увеличение на разходите за устойчиво 
развитие и по-специално Седмата 
рамкова програма и Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации; подчертава обаче, че тези 
увеличения следва да бъдат 
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финансирани чрез преразпределения в 
рамките на бюджета;

Or. en

Изменение 19
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава необходимостта от 
засилване и координиране на 
финансирането за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
загриженост, че таваните по функция 1а 
в настоящата финансова рамка са 
недостатъчни за изпълнението на 
приоритетни политики на ЕС;

3. признава необходимостта от 
засилване и координиране на 
финансирането за насърчаване на 
конкурентоспособността и 
заетостта и за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“; подчертава 
необходимостта от обръщане на 
специално внимание на изпълнението 
на бюджетните приоритети на ЕП 
от предходните години; изразява 
загриженост, че таваните по функция 1а 
в настоящата финансова рамка са 
недостатъчни за изпълнението на 
приоритетни политики на ЕС;

Or. en

Изменение 20
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава необходимостта от 
засилване и координиране на 
финансирането за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
загриженост, че таваните по функция 
1а в настоящата финансова рамка са 

3. признава необходимостта от 
координиране на финансирането за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“; е убеден, че таваните по функция 
1а в настоящата финансова рамка 
трябва да бъдат достатъчни за 
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недостатъчни за изпълнението на 
приоритетни политики на ЕС;

изпълнението на приоритетни политики 
на ЕС;

Or. de

Изменение 21
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава необходимостта от 
засилване и координиране на 
финансирането за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
загриженост, че таваните по функция 1а 
в настоящата финансова рамка са 
недостатъчни за изпълнението на 
приоритетни политики на ЕС;

3. признава необходимостта от 
засилване и координиране на 
финансирането за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
загриженост, че таваните по функция 1а 
в настоящата финансова рамка са 
недостатъчни за изпълнението на 
приоритетни политики на ЕС в 
областта на индустриалната 
политика, научноизследователската 
дейност и енергетиката;

Or. ro

Изменение 22
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава необходимостта от 
засилване и координиране на 
финансирането за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
загриженост, че таваните по функция 
1а в настоящата финансова рамка са 
недостатъчни за изпълнението на 
приоритетни политики на ЕС;

3. признава необходимостта от 
засилване и координиране на 
финансирането за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“; таваните по 
функция 1а в настоящата финансова 
рамка са недостатъчни за изпълнението 
на приоритетни политики на ЕС;
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Or. en

Изменение 23
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. в тази връзка счита, че при 
финансирането на 
научноизследователска дейност и 
иновации следва да бъде поставен по-
силен акцент върху проектите за 
внедряване, за да се преодолее 
пропастта между резултатите от 
научноизследователската дейност и 
реализацията им на пазара, като по 
този начин се осигури 
конкурентоспособността на Европа;

Or. en

Изменение 24
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да осигури, 
съвместно с държавите членки, 
необходимото финансиране за 
проекти, които допринасят за 
постигането целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии и 
по-специално осигуряването на 100 % 
широколентово покритие до 2013 г.

Or. ro
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Изменение 25
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията да осигури 
достатъчно равнище на финансиране 
до 2013 г. за научноизследователска и 
развойна дейност, свързана с ГНСС 
приложения и услуги;

Or. ro

Изменение 26
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 
2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за развитие на 
зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 
2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за насърчаване на 
устойчивото развитие като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;
подчертава, че това трябва да бъде 
осъществено във взаимодействие с 
политиката за сближаване и не 
трябва да бъде за сметка на 
сближаването в Съюза;

Or. en
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Изменение 27
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 
2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за развитие на 
зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

4. отбелязва определящата роля на 
бъдещите водещи програми на ЕС като 
„Хоризонт 2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа за 
икономическото възстановяване на 
ЕС; счита, че бюджетът за 2013 г. 
следва да осигури гладко преминаване 
към установяването на тези нови 
програми; призовава за мобилизиране 
на по-съществени ресурси за развитие 
на зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

Or. en

Изменение 28
Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 
2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за развитие на 
зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 
2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за развитие на 
зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;
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подчертава, че правилното 
разпределение на средствата е от 
огромно значение за увеличаване на 
енергийната сигурност на ЕС чрез 
въвеждане на нова инфраструктура и 
нови технологии;

Or. en

Изменение 29
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 
2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за развитие на 
зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

4. отбелязва определящата роля, която
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 
2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа биха 
могли да играят ако им бъде 
предоставено достатъчно 
финансиране; призовава за 
мобилизиране на по-съществени 
ресурси за развитие на зелената 
икономика като основен двигател на 
бъдещата конкурентоспособност и 
устойчивост;

Or. en

Изменение 30
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 

4. отбелязва ролята на водещи 
програми на ЕС като „Хоризонт 2020“, 
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2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за развитие на 
зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за ефективно използване на 
съществуващите ресурси за развитие 
на зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

Or. de

Изменение 31
Herbert Reul

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 
2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за развитие на 
зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 
2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за развитие на 
европейската икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

Or. de

Изменение 32
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 

4. отбелязва определящата роля на 
водещи програми на ЕС като „Хоризонт 
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2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за развитие на 
зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност и устойчивост;

2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
Механизма за свързване на Европа; 
призовава за мобилизиране на по-
съществени ресурси за развитие на 
зелената икономика като основен 
двигател на бъдещата 
конкурентоспособност, индустриално 
развитие и устойчивост;

Or. ro

Изменение 33
Paul Rübig

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава значението на 
политиките на ЕС в подкрепа на 
плурализма на медиите, особено чрез
изследователски дейности и 
дейности, свързани с образованието и 
разпространението; подчертава 
ценната роля, която новооткритият 
Център за плурализъм и свобода на 
медиите би могъл да играе;

Or. en

Изменение 34
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за засилване на политиките 
на ЕС в подкрепа на МСП, т.е. за
инвестиции в техния потенциал за 

5. обръща внимание на факта, че 85 % 
от нетните нови работни места в ЕС 
между 2002 и 2010 г. са били създадени 
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иновации и растеж и за опростяване
на достъпа им до финансиране;

от малки и средни предприятия1; 
призовава за засилване на политиките 
на ЕС в подкрепа на МСП, за пълното 
разкриване на техния потенциал за 
растеж, т.е. чрез улесняване на 
участието на МСП в обществените 
поръчки, осигуряване на инвестиции за 
иновации и подпомагане на
намаляването на 
административните тежести и 
подобряване на достъпа им до 
финансиране;

__________________

„Мисли първо за малките!“ - „Small 
Business Act“ за Европа“, COM(2008) 
394 окончателен .

Or. en

Изменение 35
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за засилване на политиките 
на ЕС в подкрепа на МСП, т.е. за 
инвестиции в техния потенциал за 
иновации и растеж и за опростяване на 
достъпа им до финансиране;

5. призовава за засилване на политиките 
на ЕС в подкрепа на МСП, т.е. за 
инвестиции в техния потенциал за 
иновации и растеж и за опростяване на 
достъпа им до финансиране;
приветства разпределянето на повече 
средства за програма 
„Предприемачество и иновации“ в 
подкрепа на иновациите в МСП; 
изразява дълбоко съжаление обаче, че 
предложението на Комисията не 
предвижда пълно изпълнение на 
програмата „Интелигентна енергия 
— Европа“;

Or. en
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Изменение 36
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за засилване на
политиките на ЕС в подкрепа на 
МСП, т.е. за инвестиции в техния 
потенциал за иновации и растеж и за
опростяване на достъпа им до 
финансиране;

5. призовава програмите на ЕС за МСП 
да бъдат насочени към улесняване и
опростяване на достъпа на МСП до 
рисков капитал, за да се осигурят 
самостоятелни инвестиции в 
иновации и по този начин да се 
гарантира потенциалът за развитие 
на МСП;

Or. en

Изменение 37
Paul Rübig

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. поздравява Комисията за успеха на 
Подготвителното действие —
Еразъм за млади предприемачи, 
приветства решението за включване 
на програмата в Програмата за 
конкурентоспособност и иновации, но 
в същото време изразява съжаление, 
че действията по разширяване на 
програмата са възпрепятствани 
поради разпределените нищожни 
финансови средства, което налага 
отпращане на заинтересовани и 
способни партньори и призовава 
Комисията да осигури необходимите 
средства за адекватно развитие на 
програмата през 2012 и 2013 г. 
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Or. de

Изменение 38
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. напомня на Европейската комисия 
необходимостта от поставяне на по-
голям акцент и осигуряване на повече 
финансиране за програмите за 
постигане на целите на „Small 
Business Act“, в който се посочват 
десет принципа за гарантиране на по-
благоприятна бизнес среда за МСП; 

Or. en

Изменение 39
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
конкретни действия и от по-големи 
бюджетни усилия в подкрепа на 
малките и средните предприятия и 
следователно огромното значение на 
засилването на предприемаческите 
нагласи и създаването на нови 
предприятия чрез конкретни 
действия и че за тази цел следва да 
бъдат предоставено подходящо 
финансиране;

Or. en
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Изменение 40
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. признава необходимостта да 
бъдат предотвратени съкращения на 
средствата на МСП за инвестиции и 
по-специално за инвестициите им в 
научноизследователска и развойна 
дейност; счита, че засилването на 
подкрепата на ЕИБ за МСП и 
инфраструктурата следва да се 
разглежда като ключов приоритет и 
че тази финансова подкрепа следва да 
се усвоява в максимална степен;

Or. en

Изменение 41
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. вярва в необходимостта от 
инвестиране в подобряване на 
селската среда и на качеството на 
живот в селските райони и в 
насърчаването на диверсифицирането 
на селските икономики;

Or. ro

Изменение 42
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. напълно подкрепя пилотната 
инициатива „Облигации за проекти“, 
целяща мобилизирането на частни 
спестявания и подобряването на набора 
от налични финансови инструменти за 
инфраструктурни проекти в областта на 
енергетиката, транспорта и ИКТ;
подчертава необходимостта от 
адекватно използване на критериите за 
устойчивост на ЕИБ на равна основа с
финансовите критерии;

6. напълно подкрепя пилотната 
инициатива „Облигации за проекти“, 
целяща мобилизирането на частни 
спестявания и подобряването на набора 
от налични финансови инструменти за 
инфраструктурни проекти в областта на 
енергетиката, транспорта и ИКТ;
подчертава, че за да изпълняват 
предназначението си и за да станат 
облигациите за проекти истински 
обект на инвестиции на частните 
капиталови пазари, следва да се 
избягва прекомерното регулиране на 
издаването им и че следователно 
основният критерий, на който 
трябва да отговаря една облигация за 
проект следва да бъде нейната 
търговска жизнеспособност; счита, 
че за определени проекти критериите
на ЕИБ за устойчивост и финансовите 
критерии се подсилват взаимно;

Or. en

Изменение 43
Paul Rübig

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава за създаването на 
специални финансови инструменти в 
подкрепа на инициативи на ЕИФ за 
изграждане на европейска структура 
за финансиране на социално 
предприемачество, за да се установи 
този сектор като равноправен 
икономически сектор в Европа;

Or. de
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Изменение 44
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията и 
държавите-членки да обмислят 
приоритетно, с оглед намаляване на 
емисиите на средствата за 
транспорт, инвестирането в 
паневропейска интелигентна 
енергийна мрежа, която да използва 
енергията, произвеждана на местно и 
регионално равнище от възобновяеми 
източници, и която ще спомогне за 
създаването на необходимата 
инфраструктура за използване на 
електрически превозни средства;

Or. ro

Изменение 45
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. припомня, че до 2020 г. в 
енергийната ни система трябва да 
бъдат инвестирани около един 
трилион евро1, за да могат да бъдат 
постигнати целите на политиките 
на Съюза в областта на енергията и 
климата и че има недостиг от 100 
милиарда евро за енергопреносните 
мрежи;
__________________
Приоритети за енергийна 
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инфраструктура за 2020 г. и по-
нататък — план за интегрирана 
европейска енергийна мрежа
COM(2010) 677 окончателен.

Or. en

Изменение 46
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. изразява съжаление относно 
факта, че не се предоставя 
достатъчно финансиране за 
инициативи за укрепване на водещи 
цели на ЕС в областта на 
енергетиката и че Европейският 
стратегически план за енергийните 
технологии (План SET) все още очаква 
да получи достатъчно средства, 
въпреки нееднократно отправяните 
настоятелни искания за това от 
Европейския парламент;

Or. en

Изменение 47
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че ЕС трябва да инвестира, 
за да осигури гарантиран европейски 
достъп до космическото 
пространство и орбиталната 
инфраструктура;
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Or. ro

Изменение 48
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че 2013 г. ще бъде 
последната година на програмния 
период и изразява загриженост 
относно възможните съкращения на 
бюджетните кредити за плащания; 
подчертава значението на спазването на 
ангажиментите на ЕС по текущи 
проекти;

7. припомня, че 2013 г. ще бъде 
последната година на програмния 
период; подчертава значението на 
спазването на ангажиментите на ЕС по 
текущи проекти;

Or. de

Изменение 49
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че 2013 г. ще бъде 
последната година на програмния 
период и изразява загриженост относно 
възможните съкращения на бюджетните 
кредити за плащания; подчертава 
значението на спазването на 
ангажиментите на ЕС по текущи 
проекти;

7. припомня, че 2013 г. ще бъде 
последната година на програмния 
период и изразява загриженост относно 
възможните съкращения на бюджетните 
кредити за плащания; подчертава 
значението на спазването на 
ангажиментите на ЕС по текущи 
проекти и подкрепя предложените 
увеличения на плащанията в 
проектобюджета на Комисията;

Or. en
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Изменение 50
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че 2013 г. ще бъде 
последната година на програмния
период и изразява загриженост относно 
възможните съкращения на бюджетните 
кредити за плащания; подчертава 
значението на спазването на 
ангажиментите на ЕС по текущи 
проекти;

7. припомня, че 2013 г. ще бъде 
последната година на настоящия 
програмен период и изразява 
загриженост относно възможните 
съкращения на бюджетните кредити за 
плащания; подчертава значението на 
спазването на ангажиментите на ЕС по 
текущи проекти;

Or. ro

Изменение 51
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. продължава твърдо да се 
противопоставя на пренасочването 
на средства, предназначени за 
Седмата рамкова програма или други 
водещи програми по функция 1 към 
проекта ITER.

заличава се

Or. en

Изменение 52
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. продължава твърдо да се 
противопоставя на пренасочването 
на средства, предназначени за 
Седмата рамкова програма или други 
водещи програми по функция 1 към
проекта ITER.

8. смята проекта ITER за един от най-
важните и най-обещаващи проекти 
на ЕС и призовава за предвиждане на 
необходимите финансови средства за 
осигуряване на неговия успех; 

Or. ro

Изменение 53
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. продължава твърдо да се 
противопоставя на пренасочването на 
средства, предназначени за Седмата 
рамкова програма или други водещи 
програми по функция 1 към проекта 
ITER.

8. продължава твърдо да се 
противопоставя на пренасочването на 
средства, предназначени за Седмата 
рамкова програма или други водещи 
програми по функция 1 към проекта 
ITER, както се предлага в 
проектобюджета на Комисията; 
смята, че Седмата рамкова програма 
следва да бъде изпълнена до край и че 
евентуални средства, спестени по 
съвместните технологични 
инициативи не следва да бъдат 
пренасочвани за ITER, а за 
научноизследователски и развойни 
дейности, които могат да осигурят 
на ЕС устойчиви решения в областта 
на енергетиката в близко бъдеще;

Or. en

Изменение 54
Bendt Bendtsen
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Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. продължава твърдо да се 
противопоставя на пренасочването на 
средства, предназначени за Седмата 
рамкова програма или други водещи 
програми по функция 1 към проекта
ITER.

8. продължава твърдо да се 
противопоставя на пренасочването на 
средства, предназначени за Седмата 
рамкова програма или други водещи 
програми по функция 1 към 
програмата ITER, като по този начин 
се намаляват наличните средства за 
програми за справяне с основни 
предизвикателства на нашето време;

Or. en

Изменение 55
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. продължава твърдо да се
противопоставя на пренасочването на 
средства, предназначени за Седмата 
рамкова програма или други водещи 
програми по функция 1 към проекта 
ITER.

8. продължава твърдо да се 
противопоставя на пренасочването на 
средства, предназначени за Седмата 
рамкова програма или други водещи 
програми по функция 1, с цел решаване 
на проблема с финансирането на 
допълнителните разходи по проекта 
ITER за 2013 г.;

Or. fr

Изменение 56
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)
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Проектостановище Изменение

8a. приветства постигнатото 
споразумение за финансиране на 
допълнителните разходи за ITER от 
декември 2011 г., но счита, че 
осигуряването на сумата от 360 
милиона евро в бюджета за 2013 г. не 
трябва да застрашава успешното 
изпълнение на други политики на ЕС, 
особено на такива, които допринасят 
за постигане на целите на 
стратегията „ЕС 2020“ през тази 
последна година от програмния 
период, и по-конкретно се 
противопоставя на 
преразпределенията, засягащи този 
бюджетен приоритет; 

Or. en


