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Изменение 39
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението 
за периода 2007—13 г. е бил под 75 % 
от средния БВП за EС—25 за 
референтния период.

(5) ЕФРР следва да допринася за
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
които са били подпомагани по цел 
„Сближаване”през периода 2007—13 г.

Or. de

Изменение 40
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
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предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, за насърчаване на 
приобщаващ икономически растеж, 
както и за смекчаване на последиците от 
изменението на климата. Степента на 
концентрация следва да е съобразена с 
нивото на развитие на региона, както и 
със специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

Or. ro

Изменение 41
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
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климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

и за ефективно използване на 
ресурсите. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

Or. en

Изменение 42
Herbert Reul, Norbert Glante

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) A decisive factor for a region's 
development is its capacity for innovation, 
which in turn depends heavily on 
research and development. The lack of 
outstanding research facilities that might 
attract both top international scientists 
and their own next generation of 
researchers poses a serious barrier to 
development in many regions. Almost all 
of Europe's regions have a successful 
diaspora of scientists working at the best 
research institutions in the world, 
including outside Europe. It will benefit 
the whole European Innovation Union if 
these talented people return. The ERDF 
should therefore support all the efforts 
made by the regions to set up such 
research institutions in an innovation-
friendly environment. All possible 
synergies with 'Horizon 2020' should be 
exploited, in particular where regions 
apply for support under the 'Horizon 
2020' programme by, for example, taking 
part in a competition for the creation of 
outstanding research institutions 
alongside an existing top research body. It 
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is only through such measures that new 
institutions can become centres of gravity 
that will attract innovative enterprises and 
develop into a nucleus for research and 
innovation clusters.

Or. de

Обосновка

Der Brain Drain in einigen MS ist eine Herausforderung für ganz Europa! Um attraktive 
Forschungsinstitute aufzubauen, brauchen diese MS Unterstützung: für die Infrastruktur aus 
dem EFRE, für die Sicherung der Exzellenz aus Horizont 2020. Im Matias-Bericht hat das EP 
einen Wettbewerb vorgeschlagen, bei dem Teams aus jeweils einem bestehenden 
Spitzeninstitut und einer aufstrebenden Region antreten. Ihre wissenschaftlichen Konzepte 
werden nach dem Exzellenzprinzip aus H2020 gefördert. Die Region setzt Eigen- und EFRE-
Mittel - die nicht dem Wettbewerb unterliegen - für die Infrastruktur ein.

Изменение 43
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В духа на стратегията „Европа 
2020”, ЕФРР следва да даде своя 
принос, успоредно с другите фондове 
по общата стратегическа рамка, за 
постигането на стратегическите 
цели, определени в рамката на ЕС за 
национални стратегии за 
интегриране на ромите до 2020 г., 
чрез подпомагане финансирането на 
интегрираните мерки, с които се 
цели гарантирането като минимален 
стандарт на недискриминационен 
достъп на ромите до образование, 
заетост, здравни услуги и жилищно 
настаняване.      

Or. ro
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Изменение 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

(7) В рамките на интегрално, 
устойчиво градско развитие се счита за 
необходимо да се окаже подкрепа на 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните и социалните 
предизвикателства в градските райони, 
за адаптиране на градовете към 
предизвикателствата на 
изменението на климата, както и да се 
определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

Or. en

Изменение 45
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

(7) В рамките на устойчивото и 
приобщаващото градско развитие се 
счита за необходимо да се окаже 
подкрепа на интегрирани действия за 
справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
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заделени за такива действия.

Or. ro

Изменение 46
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Въз основа на натрупания опит и 
силните страни на интегрирането на 
мерки в областта на устойчивото 
градско развитие в оперативни 
програми, подпомагани по линия на 
ЕФРР в периода 2007—2013 г., на 
равнището на Съюза следва да бъде 
предприета допълнителна стъпка чрез 
създаването на платформа за градско 
развитие.

(8) Въз основа на натрупания опит и 
силните страни на интегрирането на 
мерки в областта на устойчивото и 
приобщаващото градско развитие в 
оперативни програми, подпомагани по 
линия на ЕФРР в периода 2007—2013 г., 
на равнището на Съюза следва да бъде 
предприета допълнителна стъпка чрез 
създаването на платформа за градско 
развитие.

Or. ro

Изменение 47
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с
устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза, 
ЕФРР следва да предоставя подкрепа за 
иновативни действия в областта на 
устойчивото градско развитие.

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото и приобщаващото градско 
развитие, които са от значение на 
равнището на Съюза, ЕФРР следва да 
предоставя подкрепа за иновативни 
действия в областта на устойчивото 
градско развитие.

Or. ro
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Изменение 48
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза, 
ЕФРР следва да предоставя подкрепа за 
иновативни действия в областта на 
устойчивото градско развитие.

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза, 
ЕФРР следва да предоставя подкрепа за 
иновативни действия в областта на 
интегрално, устойчиво градско 
развитие.

Or. en

Изменение 49
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) подчертава колко е важно 
икономическата дейност в градските 
центрове да бъде запазена.

Or. en

Изменение 50
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава; счита, че 
структурните фондове следва да се 
използват в пълна степен в подкрепа 
на изграждането на капацитет в 
регионите посредством целеви 
дейности, които имат за цел 
създаването на центрове за високи 
постижения, модернизирането на 
университети, закупуването на 
научно оборудване, преноса на 
технологии на местно равнище, 
подпомагането на новосъздадени 
предприятия и създаването на нови 
компании, и взаимодействието 
между промишлеността и научните 
среди на местно равнище; счита, че 
това ще позволи разработването на 
път към високите постижения, 
което ще доведе до участието в пълна 
степен на тези региони в „Хоризонт 
2000” въз основа на качество и високи 
постижения;

Or. en

Изменение 51
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава, както и на 
регионите, които са изправени пред 
демографски предизвикателства.

Or. de

Изменение 52
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции в малките и 
средните предприятия (МСП);

а) материални и нематериални 
инвестиции, които допринасят за 
създаването и запазването на устойчиви 
работни места, чрез преки помощи за 
инвестиции изключително в малките и 
средните предприятия (МСП);

Or. en

Изменение 53
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции в малките и 
средните предприятия (МСП);

а) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции по-специално в 
малките и средните предприятия 
(МСП);

Or. de

Изменение 54
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) инвестиции в мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност в сградите и 
транспортния сектор, при поставяне 
на акцент върху енергийната 
ефективност на жилищата;

Or. ro

Изменение 55
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура, при 
поставяне на акцент върху най-слабо 
развитите региони и икономически и 
социално най-уязвимите региони;

Or. ro
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Изменение 56
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиции в дълготрайни активи за 
оборудване и малка по размери
инфраструктура;

i)  инвестиции в дълготрайни активи за 
оборудване и инфраструктура;

Or. de

Изменение 57
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепа и обслужващи дейности за 
предприятията, по-специално МСП;

ii) подкрепа и обслужващи дейности за 
засилване на иновациите в
предприятията, по-специално МСП и 
търговската дейност в градските 
центрове;

Or. en

Изменение 58
Herbert Reul, Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа на обществените органи за 
научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;

iii) подкрепа на обществените органи за 
научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията; това 
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включва създаването на водещи 
изследователски институции, напр. 
като част от съответно 
съревнование по програма „Хоризонт 
2020”, и подкрепа за всички 
съответни мерки, които ще направят 
тези институции интересни в 
международен план, в това число чрез 
конкурентоспособни в световен план 
заплати;

Or. de

Обосновка

Вж. също съображение 5а (ново) Ако целта на регионите е да привлекат водещи 
международни научни работници и иновативни предприятия, те трябва да създадат 
привлекателна среда. Това ще наложи конкурентоспособни в международен план 
заплати за научните работници, както и напр. училища, в които се преподава на 
английски език, бизнес паркове и съвременни онлайн административни услуги. 
Регионите следва да бъдат в състояние да използват средствата на ЕФРР за тази 
цел.

Изменение 59
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа на обществените органи за
научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;

iii) подкрепа на обществените или 
частните организации, които 
извършват  научни изследвания и 
органи за иновации и инвестиции в 
технологии и приложни изследвания в 
предприятията;

Or. en

Изменение 60
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа на обществените органи
за научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;

iii) подкрепа на органите за научни 
изследвания и иновации и инвестиции в 
технологии и приложни изследвания в 
предприятията;

Or. de

Изменение 61
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда, научни и изследователски
субекти;

Or. de

Изменение 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) за подпомагане на обществените 
и частните организации при 
подобряването на системите на 
здравеопазването.

Or. en
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Изменение 63
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) техническа помощ. д) техническа помощ на всяко едно 
равнище на административните 
органи и на органите за управление, 
занимаващи се с въпроси в областта 
на иновациите.

Or. en

Изменение 64
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ.

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ, но е отворен за иновативни 
решения в областта на 
екосистемните услуги, 
биоразнообразието и 
екологосъобразните инфраструктури, 
транспортните решения, щадящи 
околната среда, и зелените ИКТ.

Or. en

Изменение 65
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ.

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя основно подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на околната 
среда, транспорта и ИКТ.

Or. de

Изменение 66
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР]; и

заличава се

Or. de

Изменение 67
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 

i)  поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
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тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

тематичните цели, посочени в точки 1, 
3, 4 и 6 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; както и

Or. en

Изменение 68
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

заличава се

Or. de

Изменение 69
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

ii)  поне 25 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

Or. en
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Изменение 70
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

i)  поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

Or. en

Изменение 71
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

ii) поне 15 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. en

Изменение 72
Judith A. Merkies

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на ii) поне 15 % от общия размер на 
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средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. en

Изменение 73
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

ii)  поне 12 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. en

Изменение 74
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка 
i) в регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—
25 за референтния период, но които 
са допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 

заличава се
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2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за всяка една от 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. de

Изменение 75
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и 
иновациите;

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие, иновациите
и подобряване на обучението в 
европейските образователни 
центрове.

Or. en

Изменение 76
Herbert Reul, Norbert Glante

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – подточка а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес 

а) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес 
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за Европа; за Европа и тези, представляващи 
възможност за взаимодействие с 
други европейски програми, напр. с 
конкуренцията за създаване на водещи 
изследователски институции по 
„Хоризонт 2020”;

Or. de

Обосновка

Вж. също съображение 5а (ново) Редица регионални съревнования са показали, че този 
инструмент е особено ефективен начин за достигане на върхови постижения. Дори 
тези региони, които не фигурират сред победителите, подобряват средата за 
иновации и по този начин довеждат до значително положително въздействие.

Изменение 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – подточка а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес 
за Европа;

а) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска,
иновационна дейност, инвестиции в 
технологии и подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес 
за Европа;

Or. en

Изменение 78
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – подточка б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на 
екологично ефективни иновации, на 
социалната иновация и приложенията за 
публични услуги, на стимулирането на 
търсенето, на изграждането на мрежи, 
на клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

Or. en

Изменение 79
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – подточка б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
и организационна иновация и 
приложенията за публични услуги, на 
стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на клъстерите и 
на отворените иновации посредством 
интелигентна специализация;

Or. en

Изменение 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на подкрепа за 
технологични и приложни изследвания, 
пилотни линии, действия за одобрение 
на продуктите на начален етап, 
усъвършенствани производствени 
възможности и пилотно производство в 
ключови базови технологии, както и за 
разпространението на технологии с 
общо предназначение;

в) предоставяне на подкрепа за 
технологични и приложни изследвания, 
пилотни линии, човешки ресурси, 
действия за одобрение на продуктите на 
начален етап, усъвършенствани 
производствени възможности и пилотно 
производство в ключови базови 
технологии, както и за 
разпространението на технологии с 
общо предназначение;

Or. en

Изменение 81
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – подточка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа за изгражданите на 
капацитет за бързото икономическо 
оползотворяване на нови идеи, 
произтичащи то изследователската 
и иновационната дейност. Това 
включва подкрепа за клъстерите, 
кооперативни партньорства между 
участници в сферата на 
изследванията, образованието и 
иновациите, в това число 
промишлени тематични и 
изследователски платформи, 
търговски инфраструктури в 
областта на изследванията и 
иновациите, насърчаването на 
услугите за бизнес консултации в 
областта на изследванията и 
иновациите, също така в сферата на 
услугите, творческите центрове, 
културните и творческите 
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индустрии и социалните иновации, 
пилотните и демонстрационните 
дейности и създаването на по-голямо 
търсене на иновативни продукти 
също така чрез обществени поръчки в 
областта на иновациите и 
финансиране на проекти за 
обществени поръчки в областта на 
иновациите.

Or. en

Изменение 82
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – подточка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) мобилизиране на иновативния 
капацитет на МСП, в това число 
съответните консултативни услуги, 
и подкрепа за изследователската 
дейност и развитието в МСП, 
насочени към прилагането и 
изпълнението при еднакво оценяване 
на продукта и на иновациите, 
свързани с процеса;

Or. de

Изменение 83
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронно приобщаване и електронно 

в) разработване и засилено използване 
на основаващи се на ИКТ приложения 
за електронно правителство, електронни 
обучения, електронно приобщаване и 
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здравеопазване; електронно здравеопазване;

Or. ro

Изменение 84
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на МСП

(3) повишаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на МСП

Or. en

Изменение 85
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – подточка а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

а) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия и на трансфера 
на предприятия; поощряване на 
мерки, насочени към осигуряването на 
подкрепа, която да придружава и 
стабилизира МСП и да насърчава 
поощрява инвестициите в отделните 
предприятия;

Or. de
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Изменение 86
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – подточка а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

а) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия и по-специално в 
областите, свързани с основните 
обществени предизвикателства на 
ЕС;

Or. en

Изменение 87
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – подточка а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

а) поощряване на предприемаческия дух
сред жените и мъжете, по-специално 
чрез улесняване на икономическото 
оползотворяване на нови идеи и 
стимулиране на създаването на нови 
предприятия;

Or. en

Изменение 88
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – подточка б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разработване на нови бизнес модели 
за МСП, по-специално за насърчаване 
на тяхната интернационализация;

б) разработване на нови бизнес модели 
за МСП, в това число за развитие на 
екологичните предприятия, за 
получаване на достъп до местните 
пазари и за насърчаване на тяхната 
интернационализация;

Or. en

Изменение 89
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – подточка б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разработване на нови бизнес модели 
за МСП, по-специално за насърчаване 
на тяхната интернационализация;

б) разработване и прилагане на нови 
бизнес модели за МСП, включително 
съответните консултативни услуги,
по-специално за насърчаване на тяхната 
интернационализация;

Or. de

Изменение 90
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – подточка б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) развитие на МСП в 
нововъзникващи области, свързани с 
европейските и регионалните 
предизвикателства, като например 
творческия и културния отрасъл, 
нови форми на туризъм, в това число 
културен туризъм, иновационни 
услуги, отразяващи нови обществени 
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изисквания, или продукти и услуги, 
свързани със застаряването на 
населението, полагане на грижи и 
здравеопазване, иновации в областта 
на околната среда, нисковъглеродна 
икономика и ефективност на 
ресурсите, включително съгласуване с 
обществените поръчки с цел 
ускоряване на приемането от пазара 
на новаторски решения за посрещане 
на тези предизвикателство;

Or. en

Изменение 91
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – подточка б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подкрепа за дейности, свързани с 
предоставянето на насоки и съвети, 
по-специално в хода на обучението и 
дейностите на посреднически 
организации, действащи в полза на 
различни категории МСП;

Or. en

Изменение 92
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – подточка б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) поощряването на предоставянето 
на услуги за подкрепа на 
предприятията, по-специално за 
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подкрепа на еко-иновациите, 
ефективността на ресурсите и 
управлението на постиженията в 
областта на околната среда;

Or. en

Изменение 93
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – подточка б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на енергийната 
ефективност и на използването на 
възобновяема енергия в МСП;

б) увеличаване на енергийната 
ефективност и на използването на 
възобновяема енергия в МСП;

Or. ro

Изменение 94
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – подточка б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на енергийната 
ефективност и на използването на 
възобновяема енергия в МСП;

б) насърчаване на енергийната 
ефективност и на използването на 
възобновяема енергия в и от МСП;

Or. de

Изменение 95
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на подкрепа за 
енергийната ефективност и за 
използването на възобновяема енергия в 
публични инфраструктури и в 
жилищния сектор;

в) увеличаване на енергийната 
ефективност и за използването на 
възобновяема енергия в публични 
инфраструктури и в жилищния сектор;

Or. ro

Изменение 96
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие в градските 
райони;

д) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие в градските 
райони и адаптирането на тези 
стратегии за намаляване на 
въглеродните емисии.

Or. en

Изменение 97
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на стратегии за 
нисковъглеродно развитие в градските 
райони;

д) насърчаване на ефективни 
стратегии и на такива, основаващи 
се на възобновяеми източници на 
енергия, в градските райони;

Or. en
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Изменение 98
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 5 – подточка а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставяне на подкрепа за 
инвестиции, предназначени специално 
за адаптацията към изменението на 
климата;

а) предоставяне на подкрепа за 
инвестиции, предназначени специално 
за адаптацията към изменението на 
климата, основаваща се на 
екосистемите;

Or. en

Изменение 99
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) опазване на околната среда и 
насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите:

(6) опазване на околната среда, 
биоразнообразието, екосистемите и 
насърчаване на ефективността на 
ресурсите;

Or. en

Изменение 100
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 6 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) развиване и подпомагане 
предоставянето на услуги в областта 
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на околната среда за насърчаване на 
еко-иновациите и подобряване на 
екологичните постижения на МСП и 
на обществените услуги;

Or. en

Изменение 101
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) насърчаване на устойчиво развития 
транспорт и премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет в ключови 
мрежови инфраструктури:

(7) насърчаване на интермодални и 
устойчиво развити транспорт и 
мобилност, като вниманието бъде 
съсредоточено върху премахване на 
участъците с недостатъчен капацитет и 
изграждането на липсващите 
трансгранични връзки в устойчивите 
и интермодалните транспортни 
инфраструктури;

Or. en

Изменение 102
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 7 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) модернизиране на градския 
транспорт и повишаване на неговата 
ефективност;

Or. ro
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Изменение 103
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) насърчаване на заетостта и подкрепа 
за мобилността на работната сила:

(8) насърчаване на заетостта и по-
специално развиването на зелени 
работни места, както и подкрепа за 
мобилността на работната сила:

Or. en

Изменение 104
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 8 – подточка а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изграждане на бизнес инкубатори и 
инвестиционна подкрепа за 
самостоятелно заетите лица и за 
създаването на собствен бизнес;

а) изграждане на бизнес инкубатори и 
инвестиционна подкрепа за 
самостоятелно заетите лица, 
микропредприятията и за създаването 
на собствен бизнес

Or. en

Изменение 105
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиране в инфраструктура за 
обществени служби по заетостта;

в) инвестиране в инфраструктура за 
обществени служби по заетостта и 
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центрове за професионално обучение;

Or. en

Изменение 106
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 9 –  буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подкрепа за изпълнението на 
местно и регионално равнище на 
целите на националните стратегии 
за социално и икономическо 
приобщаване на ромите, с което се 
цели гарантирането, като минимален 
стандарт, на недискриминационен 
достъп до образование, заетост, 
здравни услуги и жилищно 
настаняване;

Or. ro

Изменение 107
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 9 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на подкрепа за 
социалните предприятия;

в) предоставяне на подкрепа за 
предприятия и организации в 
областта на социалната икономика; 

Or. en

Обосновка

Подкрепата за предприятия и организации в областта на социалната икономика 
(кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения и фондации) е от 
съществено значение за насърчаване на стойността на участниците в социалната 
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икономика в Европа и признаване на тяхната роля в единния пазар на ЕС.

Изменение 108
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

изграждане на по-голямо 
взаимодействие, допълняемост и 
оперативна съвместимост между 
инструментите на програма 
„Хоризонт 2020”, за която върховите 
постижения и пътят към тях 
представляват основният двигател, 
както и структурните фондове, 
основен двигател за които е 
изграждането на капацитет и 
интелигентната специализация, при 
условие че бъдат изградени мостове в 
двете посоки за свързването на двете 
програми;

Or. en

Изменение 109
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

структурните фондове биха могли да 
бъдат използвани за финансиране на 
оборудването, развитието на 
човешките ресурси, създаването на 
клъстери в приоритетните области 
на „Хоризонт 2020” и като източник 
на малки суми под формата на 
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безвъзмездни средства, предоставяни 
за подготовката на предложенията, 
които трябва да бъдат представени 
на „Хоризонт 2020”;

Or. en

Изменение 110
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

националните и регионални фондове 
биха могли да се използват, с цел да 
допринесат за финансирането на 
Европейския съвет по научни 
изследвания (ЕСНИ), действията и 
инициативите „Мария Кюри“ и 
съвместни проекти, които отговарят 
на критериите за високи 
постижения, но не могат да бъдат 
финансирани поради липса на 
европейски средства; „Хоризонт 
2020” би могъл да окачествява 
статуса с „печат за отличие” на 
проектите, получили положителна 
оценка, които иначе не са успели да 
получат финансиране поради 
бюджетни ограничения;

Or. en

Изменение 111
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

структурните фондове биха могли да 
бъдат използвани за финансиране или 
съфинансиране на последващи
действия към изследователски 
проекти по „Хоризонт 2020” (т.е. 
пилотни и демонстрационни 
проекти);

Or. en

Изменение 112
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Структурните фондове биха могли да 
бъдат използвани за остойностяване 
на резултатите от изследванията по 
такъв начин, че да се насърчи лесният
достъп до знания или да се улесни 
разгръщането на произтичащите 
познания по отношение на преките 
им икономически или социални 
употреби;

Or. en

Изменение 113
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

препоръчва Комисията да анализира 
възможността за създаване на общ 
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европейски фонд, финансиран от 
структурните фондове, за 
подпомагане на съвместни европейски 
научни изследвания;

Or. en

Изменение 114
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

подчертава необходимостта от 
конкретен показател в областта на 
образованието и обучението.

Or. en

Изменение 115
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Устойчиво градско развитие Устойчиво и приобщаващо градско 
развитие.

Or. ro

Изменение 116
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР подкрепя — в рамките на 
оперативните програми — устойчивото 
градско развитие посредством 
стратегии, с които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните и социалните 
предизвикателства в градските райони.

1. ЕФРР подкрепя — в рамките на 
оперативните програми — устойчивото 
и приобщаващото градско развитие 
посредством стратегии, с които се 
определят интегрирани действия за 
справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони.

Or. ro

Изменение 117
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка определя в своя 
договор за партньорство списък на 
градовете, в които е необходимо да 
бъдат приложени интегрирани действия 
за устойчиво градско развитие, и 
посочва приблизителния размер на 
средствата, заделяни годишно за тези 
действия на национално равнище.

Всяка държава-членка определя в своя 
договор за партньорство списък на 
градовете, в които е необходимо да 
бъдат приложени интегрирани действия 
за устойчиво и приобщаващо градско 
развитие, и посочва приблизителния 
размер на средствата, заделяни годишно 
за тези действия на национално 
равнище.

Or. ro

Изменение 118
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поне 5 % от средствата, отпускани от Поне 10 % от средствата, отпускани от 
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ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие, възложени 
на градовете за управление посредством 
интегрираните териториални 
инвестиции, посочени в член 99 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР].

ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за интегрирани действия за 
устойчиво градско развитие, възложени 
на градовете за управление посредством 
интегрираните териториални 
инвестиции, посочени в член 99 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР].

Or. ro

Изменение 119
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава — в съответствие 
с член 51 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР] — платформа за градско 
развитие, за да насърчава изграждането 
на капацитет и на мрежи между 
градовете, както и обмяната на опит 
относно градоустройствената политика 
на равнището на ЕС в области, свързани 
с инвестиционните приоритети на ЕФРР 
и с устойчивото градско развитие.

Комисията създава — в съответствие с 
член 51 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР] — платформа за градско 
развитие, за да насърчава изграждането 
на капацитет и на мрежи между 
градовете, както и обмяната на опит 
относно градоустройствената политика 
на равнището на ЕС в области, свързани 
с инвестиционните приоритети на ЕФРР 
и с устойчивото и приобщаващото
градско развитие.

Or. ro

Изменение 120
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема списък на градовете, 
които ще участват в платформата, въз 
основа на определените в договорите за 
партньорство списъци, посредством 

Комисията приема съвместно с 
държавите членки списък на 
агломерациите, големите и малките 
градове, които ще участват в 
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актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 14, параграф 2.

платформата, въз основа на 
определените в договорите за 
партньорство списъци, посредством 
актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
образеца, приет от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, упомената в член 14, 
параграф 2.

Or. ro

Изменение 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В списъка могат да бъдат включени най-
много 300 града, но не повече от 20 
града на държава-членка. Подборът на 
градовете се извършва по следните 
критерии:

В списъка могат да бъдат включени най-
много 300 града, но не повече от 20 
града на държава-членка. В тази 
бройка са включени също така и 
средните и малките градове. Подборът 
на градовете се извършва по следните 
критерии:

Or. en

Изменение 122
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В списъка могат да бъдат включени най-
много 300 града, но не повече от 20 
града на държава-членка. Подборът на 
градовете се извършва по следните
критерии:

В списъка могат да бъдат включени най-
много 1000 града, но не повече от 45
града на държава-членка. Подборът на 
градовете се извършва по следните 
критерии:
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Or. ro

Изменение 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) За целите на подбора, държавата 
членка изисква от градовете да 
включат интегрална стратегия в 
конкретните проекти, в която да 
бъде взета предвид добавената 
стойност на природните и 
историческите ресурси и нейното 
отражение върху производството и 
заетостта.

Or. en

Изменение 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Настоятелно призовава за 
реабилитиране на съвкупностите от 
исторически градове за целите на 
адаптирането към водещите 
инициативи на "Европа 2020", 
достъпността, ИКТ, енергетиката и 
нуждите на лицата с увреждания да 
бъдат другите критерии, които да 
бъдат вземани предвид при избора на 
градовете.

Or. en
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Изменение 125
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) Подчертава необходимостта от 
добавяне на възстановяването на 
градовете и жилищата след 
бедствия, което също да бъде взето 
предвид като критерий за подбор.

Or. en

Изменение 126
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Иновативни действия в сферата на 
устойчивото градско развитие

Иновативни действия в сферата на 
устойчивото и приобщаващото градско 
развитие

Or. ro

Изменение 127
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на Комисията ЕФРР 
може да предостави подкрепа за 
иновативни действия в сферата на 
устойчивото градско развитие, като 
таванът за тази подкрепа е 0,2 % от 
общия размер на средствата, отпускани 

1. По инициатива на Комисията ЕФРР 
може да предостави подкрепа за 
иновативни действия в сферата на 
устойчивото и приобщаващото градско 
развитие, като таванът за тази подкрепа 
е 0,2 % от общия размер на средствата, 
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всяка година по линия на ЕФРР. Тези 
действия включват изследвания и 
пилотни проекти, целящи намирането 
или изпробването на нови решения на 
проблеми, свързани с устойчивото 
градско развитие, които са от значение 
на равнището на Съюза.

отпускани всяка година по линия на 
ЕФРР. Тези действия включват 
изследвания и пилотни проекти, целящи 
намирането или изпробването на нови 
решения на проблеми, свързани с 
устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза.

Or. ro

Изменение 128
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 9, параграф 3, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от 1 януари 
2014 г.

2. Правомощието да приема 
делегираните актове, посочени в член 9, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от 1 януари 2014 г.

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава за периоди с еднаква 
продължителност освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
период.

Or. ro

Изменение 129
Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение 1 – заглавие на таблица 1 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При необходимост общите 
показатели следва да включват 
перспективи, разбити по полов 
признак.

Or. en

Изменение 130
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Производствен
и инвестиции

предприятия Брой предприятия, които получават 
безвъзмездни средства 

предприятия Брой предприятия, които получават финансова 
подкрепа, различна от безвъзмездни средства

предприятия Брой предприятия, които получават 
нефинансова подкрепа

предприятия Брой подпомогнати нови предприятия

EUR Частни инвестиции, допълващи публичната 
подкрепа за МСП (безвъзмездни средства)

EUR Частни инвестиции, допълващи публичната 
подкрепа за МСП (различни от безвъзмездни 
средства)

еквивалент на 
пълно работно 
време

Брой работни места, разкрити в 
подпомогнатите МСП

Туризъм посещения Брой посещения на подпомогнатите 
туристически атракции 

ИКТ 
инфраструктура

лица Брой жители, ползващи широколентов достъп 
от поне 30 Mbps

Транспорт

Железопътен 
транспорт

km Обща дължина на нови железопътни линии,
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 от които: TEN-T

km Обща дължина на реконструирани или 
модернизирани железопътни линии,
 от които: TEN-T

Шосеен 
транспорт

km Обща дължина на построени нови пътища,

от които: TEN-T

km Обща дължина на реконструирани или 
модернизирана пътища,
от които: TEN-T

Градски 
транспорт

пътникопоток Ръст на пътникопотока в подпомогнатия 
градски транспорт

Вътрешни 
водни пътища

тон/кm Увеличение на превозения товаропоток по 
подобрени вътрешни водни пътища

Околна среда

Твърди 
отпадъци

тонове Допълнителен капацитет за рециклиране на 
отпадъци

Водоснабдяван
е

лица Допълнителен брой жители с достъп до 
подобрено водоснабдяване

m3 Очаквано намаляване на течовете по 
водопреносната мрежа

Пречистване на 
отпадъчните 
води

еквивалент 
жители

Допълнителен брой жители с достъп до 
подобрено пречистване на отпадъчните води

Предотвратяван
е и управление 
на риска

лица Брой жители, които се ползват от мерки за 
защита от наводнения

лица Брой жители, които се ползват от мерки за 
защита от горски пожари и от други мерки за 
защита

Рехабилитация 
на земята

хектари Обща площ на рехабилитираната земя

Запечатване на 
почвата

хектари Промени в запечатаните площи в резултат на 
градоустройство

Природа и 
биологично 
разнообразие

хектари Площ на местообитанията с по-добра степен 
на съхраненост

Научни 
изследвания, 
иновации 

лица Брой на заетите с НИРД лица/научни 
работници, които работят в новопостроена или 
новооборудвана научноизследователска 
инфраструктура 
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предприятия Брой предприятия, които си сътрудничат с 
подпомогнатите научноизследователски 
институции 

еквивалент на 
пълно работно 
време

Брой длъжности за заети с НИРД лица/научни 
работници, разкрити в подпомогнатите 
институции 

EUR Частни инвестиции, допълващи публичната 
подкрепа за иновации или за 
научноизследователски и развойни проекти

предприятия Брой предприятия, въвели нови или 
значително подобрени продукти, нови за 
пазара и създадени в резултат от 
подпомогнатите иновации или 
научноизследователски и развойни проекти 

предприятия Брой предприятия, въвели нови или 
значително подобрени продукти, нови за 
предприятието и създадени в резултат от 
подпомогнатите иновации или 
научноизследователски и развойни проекти 

Енергетика и 
изменение на 
климата
Възобновяеми 
енергийни 
източници

MW Допълнителен капацитет за производство на 
възобновяема енергия

Енергийна 
ефективност

домакинства Брой домакинства, преминали в по-горен клас 
на енергопотребление

kWh/годишно Понижаване на потреблението на първична 
енергия от обществените сгради

потребители Брой допълнителни потребители на енергия, 
свързани към интелигентни енергийни мрежи

Намаляване на 
емисиите на 
парникови 
газове

тонове CO2 екв. Очаквано намаляване на емисиите на 
парникови газове в CO2 еквивалент

Социална 
инфраструктура
Грижи за 
децата и 
образование

лица Капацитет за обслужване на подпомогнатата 
инфраструктура, предназначена за грижи за 
децата или образование

Здравеопазване лица Капацитет на подпомогнатите здравни услуги

Жилищен фонд домакинства Брой домакинства с подобрени жилищни 
условия

Културно 
наследство

посещения Брой посещения на подпомогнатите 
туристически обекти
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Градоустройств
о

лица Брой жители, живеещи в райони с интегрирани 
стратегии за градско развитие

квадратни метра Нови незастроени площи в градските райони

квадратни метра Нови обществени или търговски сгради в 
градските райони

квадратни метра Нови жилища в градските райони

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Инвестиции
предприятия Брой МСП, получаващи безвъзмездни средства, и 

вид на подкрепяната дейност
предприятия Брой МСП, получаващи финансова подкрепа, 

различна от безвъзмездни средства, и вид на 
подкрепяната дейност

предприятия Брой МСП, получаващи нефинансова подкрепа, и 
вид на подкрепяната дейност

предприятия Брой подпомогнати нови предприятия

EUR Частни инвестиции, допълващи публичната 
подкрепа за МСП (безвъзмездни средства)

EUR Частни инвестиции, допълващи публичната 
подкрепа за МСП (различни от безвъзмездни 
средства)

еквивалент 
на пълно 
работно 
време

Брой работни места, разкрити в подпомогнатите 
МСП

Туризъм посещения Брой посещения на подпомогнатите туристически 
атракции 

ИКТ 
инфраструктура

лица Брой жители, ползващи широколентов достъп от 
поне 30 Mbps

Транспорт

Железопътен 
транспорт

km Обща дължина на нови железопътни линии,

 от които: TEN-T
km Обща дължина на реконструирани или 

модернизирани железопътни линии,
 от които: TEN-T

Шосеен 
транспорт

km Обща дължина на построени нови пътища,

от които: TEN-T
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km Обща дължина на реконструирани или 
модернизирана пътища,
от които: TEN-T

Градски 
транспорт

пътникопото
к

Ръст на пътникопотока в подпомогнатия градски 
транспорт

Вътрешни 
водни пътища

тон/кm Увеличение на превозения товаропоток по 
подобрени вътрешни водни пътища

Околна среда

Твърди 
отпадъци

тонове Допълнителен капацитет за рециклиране на 
отпадъци

Водоснабдяван
е

лица Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 
водоснабдяване

m3 Очаквано намаляване на течовете по 
водопреносната мрежа

Пречистване на 
отпадъчните 
води

еквивалент 
жители

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 
пречистване на отпадъчните води

Предотвратяван
е и управление 
на риска

лица Брой жители, които се ползват от мерки за защита 
от наводнения

лица Брой жители, които се ползват от мерки за защита 
от горски пожари и от други мерки за защита

Рехабилитация 
на земята

хектари Обща площ на рехабилитираната земя

Запечатване на 
почвата

хектари Промени в запечатаните площи в резултат на 
градоустройство

Природа и 
биологично 
разнообразие

хектари Площ на местообитанията с по-добра степен на 
съхраненост

Научни 
изследвания, 
иновации 

лица Брой на заетите с НИРД лица/научни работници, 
които работят в новопостроена или 
новооборудвана научноизследователска 
инфраструктура 

предприятия Брой предприятия, в това число делът  на МСП, 
които си сътрудничат с подпомаганите 
научноизследователски институции 

еквивалент 
на пълно 
работно 
време

Брой длъжности за заети с НИРД лица/научни 
работници, разкрити в подпомогнатите 
институции 

EUR Частни инвестиции, допълващи публичната 
подкрепа за иновации или за 
научноизследователски и развойни проекти
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предприятия Брой предприятия, в това число делът на МСП, 
въвели нови или значително подобрени продукти, 
нови за пазара и създадени в резултат от 
подпомогнатите иновации или 
научноизследователски и развойни проекти 

предприятия Брой предприятия, въвели нови или значително 
подобрени продукти, нови за предприятието и 
създадени в резултат от подпомогнатите иновации 
или научноизследователски и развойни проекти 

Енергетика и 
изменение на 
климата
Възобновяеми 
енергийни 
източници

MW Допълнителен капацитет за производство на 
възобновяема енергия

% Дял на възобновяемите източници на енергия в 
общото енергопотребление  

Енергийна 
ефективност

домакинства Брой домакинства, преминали в по-горен клас на 
енергопотребление

kWh/годишн
о

Понижаване на потреблението на първична 
енергия от обществените сгради

тонове 
нефтен 
еквивалент

брутно енергопотребление по сектори

потребители Брой допълнителни потребители на енергия, 
свързани към интелигентни енергийни мрежи

Намаляване на 
емисиите на 
парникови 
газове

тонове CO2 
екв.

Очаквано намаляване на емисиите на парникови 
газове в CO2 еквивалент

Социална 
инфраструктура
Грижи за 
децата и 
образование

лица Капацитет за обслужване на подпомогнатата 
инфраструктура, предназначена за грижи за децата 
или образование

Здравеопазване лица Капацитет на подпомогнатите здравни услуги

Жилищен фонд домакинства Брой домакинства с подобрени жилищни условия

Културно 
наследство

посещения Брой посещения на подпомогнатите туристически 
обекти

Градоустройств
о

лица Брой жители, живеещи в райони с интегрирани 
стратегии за градско развитие

квадратни 
метра

Нови незастроени площи в градските райони
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квадратни 
метра

Нови обществени или търговски сгради в 
градските райони

квадратни 
метра

Нови жилища в градските райони

Or. en


