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Изменение 1
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Счита, че, за да излезе ЕС от 
настоящата икономическа и социална 
криза, както и за да се гарантира 
неговата бъдеща конкурентоспособност 
в един глобализиран свят, е абсолютно 
необходимо да бъдат изпълнени целите 
за постигане на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020“; подчертава, 
че за постигането на тези цели е 
необходимо да се направят насочени 
към бъдещето инвестиции в основни 
политики на стойност от около общо 
1600 милиарда евро;

1. Счита, че, за да излезе ЕС от 
настоящата икономическа и социална 
криза, както и за да се гарантира 
неговата бъдеща конкурентоспособност 
в един глобализиран свят, е абсолютно 
необходимо да бъдат изпълнени целите 
за постигане на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020“; подчертава, 
че за постигането на тези цели е 
необходимо да се направят насочени 
към бъдещето инвестиции в основни 
политики на стойност от около общо 
1600 милиарда евро; припомня 
позицията на Парламента  в 
неговата резолюция от 8 юни 2011 г.1, 
в която изтъква, че дори при 
увеличаване на средствата за 
следващата многогодишна финансова 
рамка (МФР) с 5% спрямо равнището 
от 2013 г. може да бъде направен само 
ограничен принос към постигането на 
договорените цели на Съюза и 
поетите от него ангажименти, 
както и към принципа за съюзната 
солидарност;
__________________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Изменение 2
Franck Proust

Проектостановище



PE494.802v01-00 4/37 AM\911739BG.doc

BG

Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Счита, че, за да излезе ЕС от 
настоящата икономическа и социална 
криза, както и за да се гарантира 
неговата бъдеща конкурентоспособност 
в един глобализиран свят, е абсолютно 
необходимо да бъдат изпълнени целите 
за постигане на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020“; подчертава, 
че за постигането на тези цели е 
необходимо да се направят насочени 
към бъдещето инвестиции в основни 
политики на стойност от около общо 
1600 милиарда евро;

1. Счита, че, за да излезе ЕС от 
настоящата икономическа и социална 
криза, както и за да се гарантира 
неговата бъдеща конкурентоспособност 
в един глобализиран свят, е абсолютно 
необходимо да бъдат изпълнени целите 
за постигане на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020“; изтъква, че 
за да направи това, ЕС има 
амбицията да стане водещ световен 
притегателен център в областта на 
науката и технологиите по 
отношение както на растежа, така и 
на заетостта; подчертава, че за 
постигането на тези цели е необходимо 
да се направят насочени към бъдещето 
инвестиции в основни политики на 
стойност от около общо 1600 милиарда 
евро;

Or. fr

Изменение 3
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Счита, че, за да излезе ЕС от 
настоящата икономическа и социална 
криза, както и за да се гарантира 
неговата бъдеща конкурентоспособност 
в един глобализиран свят, е абсолютно 
необходимо да бъдат изпълнени целите 
за постигане на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020“; подчертава, 
че за постигането на тези цели е 
необходимо да се направят насочени 

1. Счита, че, за да излезе ЕС от 
настоящата икономическа и социална 
криза, както и за да се гарантира 
неговата бъдеща конкурентоспособност 
в един глобализиран свят, е абсолютно 
необходимо да бъдат изпълнени целите 
за постигане на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
убеждение, че е от основно значение 
бюджетът на Съюза да се реформира 
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към бъдещето инвестиции в основни 
политики на стойност от около 
общо 1600 милиарда евро;

по начин, който да отразява по-добре 
финансовите потребности, свързани 
с преодоляване на 
предизвикателствата на 21-ви век;

Or. en

Изменение 4
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. Приветства предложението на 
Комисията за въвеждане на по-
справедлива, по-опростена и по-
прозрачна система на собствени 
ресурси, което би увеличило с до 60% 
дела на собствените ресурси в 
бюджета на ЕС най-късно до 2018 г.;
подкрепя изцяло предложението на 
Комисията за въвеждане на данък 
върху финансовите сделки на равнище 
ЕС като източник на собствени 
приходи за ЕС от 2014 г. нататък;

Or. en

Изменение 5
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. Счита, че бюджетът на ЕС може 
да бъде мощно средство за реформа, 
ако разходването на средства в ЕС е 
съсредоточено върху области, които 
стимулират икономическия растеж, 
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като например иновации, 
научноизследователска и развойна 
дейност;

Or. en

Изменение 6
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че на редица области, 
като иновациите, 
научноизследователската и 
развойната дейност, 
стратегическите инвестиции в 
инфраструктурни трансевропейски 
мрежи и външната политика, трябва 
да бъдат приоритетни в сравнение с 
други области, с цел да се отговори на 
настоящите и бъдещите 
политически и икономически 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 7
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. подчертава, че една от най-
важните цели на ЕС е да засили 
своята конкурентоспособност и да 
улесни превръщането си във водеща 
световна икономика на знанието;
подчертава, че следващата МФР 
следва да подкрепя това развитие във



AM\911739BG.doc 7/37 PE494.802v01-00

BG

всичките области на политика на 
ЕС;

Or. en

Изменение 8
Franck Proust

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава ключовата роля, която 
бюджетът на ЕС следва да играе за 
постигането на общоприетите цели на 
стратегия „ЕС 2020“, тъй като, ако бъде 
добре управлявано, финансирането от 
страна на ЕС може да породи и ускори 
създаването на отчетлива добавена 
стойност на ЕС, което държавите 
членки не са в състояние да направят 
поотделно, както и за създаването на 
ефекти от взаимодействието и 
взаимното допълване с дейностите на 
държавите членки, като им помага да 
се съсредоточат върху ключови
инвестиции, ориентирани към 
бъдещето; във връзка с това приветства 
предложението на Комисията за 
засилване – съотнесено към сегашната 
МФР за периода 2007-2013 г. – на 
наличното финансиране за програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания, иновациите, 
конкурентоспособността, МСП и 
инфраструктурата; изразява твърдото си 
убеждение, че тези предложени 
финансови средства представляват 
просто един минимум и предупреждава 
за изкушението на някои държави 
членки да ги съкратят, тъй като това 
може да застраши доверието в ЕС и 
политическия ангажимент в полза на 
растежа и трудовата заетост; подчертава 
в същото време необходимостта да се 

2. подчертава ключовата роля, която 
бюджетът на ЕС следва да играе за 
постигането на общоприетите цели на 
стратегия „ЕС 2020“, тъй като, ако бъде 
добре управлявано, финансирането от 
страна на ЕС може да породи и ускори 
създаването на отчетлива добавена 
стойност на ЕС, което държавите 
членки не са в състояние да направят 
поотделно, както и за създаването на 
ефекти от взаимодействието и 
взаимното допълване с дейностите на 
държавите членки; във връзка с това 
приветства предложението на 
Комисията за засилване – съотнесено 
към сегашната МФР за периода 2007-
2013 г. – на наличното финансиране за 
програмите на ЕС в областта на 
научните изследвания, иновациите, 
конкурентоспособността, МСП и 
инфраструктурата; изразява твърдото си 
убеждение, че тези предложени 
финансови средства представляват 
просто един минимум; счита, че е от 
съществено значение до 2020 г. ЕС да 
заделя 3% от своите разходи за 
научни изследвания и иновации; 
призовава обществените институции 
на Европа и частния сектор да
направят всичко възможно за 
постигането на тази цел; 
предупреждава за изкушението на някои 
държави членки да съкратят средства, 
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гарантира достатъчно гъвкавост за 
бюджета, така че бюджетните средства 
могат да бъдат съгласувани по 
подходящ начин с променящите се 
обстоятелства и приоритети;

тъй като това може да застраши 
доверието в ЕС и политическия 
ангажимент в полза на растежа и 
трудовата заетост; подчертава в същото 
време необходимостта да се гарантира 
достатъчно гъвкавост за бюджета, така 
че бюджетните средства могат да бъдат 
съгласувани по подходящ начин с 
променящите се обстоятелства и 
приоритети;

Or. fr

Изменение 9
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава ключовата роля, която 
бюджетът на ЕС следва да играе за 
постигането на общоприетите цели на 
стратегия „ЕС 2020“, тъй като, ако бъде 
добре управлявано, финансирането от 
страна на ЕС може да породи и ускори 
създаването на отчетлива добавена 
стойност на ЕС, което държавите 
членки не са в състояние да направят 
поотделно, както и за създаването на 
ефекти от взаимодействието и 
взаимното допълване с дейностите на 
държавите членки, като им помага да се 
съсредоточат върху ключови 
инвестиции, ориентирани към 
бъдещето; във връзка с това приветства 
предложението на Комисията за 
засилване – съотнесено към сегашната 
МФР за периода 2007-2013 г. – на 
наличното финансиране за програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания, иновациите, 
конкурентоспособността, МСП и 
инфраструктурата; изразява твърдото си 
убеждение, че тези предложени 

2. подчертава ключовата роля, която 
бюджетът на ЕС следва да играе за 
постигането на общоприетите цели на 
стратегия „ЕС 2020“, тъй като, ако бъде 
добре управлявано, финансирането от 
страна на ЕС може да породи и ускори 
създаването на отчетлива добавена 
стойност на ЕС, което държавите 
членки не са в състояние да направят 
поотделно, както и за създаването на 
ефекти от взаимодействието и 
взаимното допълване с дейностите на 
държавите членки, като им помага да се 
съсредоточат върху ключови 
инвестиции, ориентирани към 
бъдещето; във връзка с това приветства 
предложението на Комисията за 
засилване – съотнесено към сегашната 
МФР за периода 2007-2013 г. – на 
наличното финансиране за програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания, иновациите, 
конкурентоспособността, МСП и 
инфраструктурата; изразява твърдото си 
убеждение, че тези предложени 
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финансови средства представляват 
просто един минимум и предупреждава 
за изкушението на някои държави 
членки да ги съкратят, тъй като 
това може да застраши доверието в 
ЕС и политическия ангажимент в 
полза на растежа и трудовата 
заетост; подчертава в същото време
необходимостта да се гарантира 
достатъчно гъвкавост за бюджета, така 
че бюджетните средства могат да бъдат 
съгласувани по подходящ начин с 
променящите се обстоятелства и 
приоритети;

финансови средства представляват 
просто един минимум в тези области; 
подчертава обаче необходимостта да се 
гарантира достатъчно умереност и 
гъвкавост за бюджета, така че 
бюджетните средства да могат да бъдат 
насочвани по подходящ начин и да 
могат да се приспособяват към
променящите се обстоятелства и 
приоритети;

Or. en

Изменение 10
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава ключовата роля, която 
бюджетът на ЕС следва да играе за 
постигането на общоприетите цели на 
стратегия „ЕС 2020“, тъй като, ако 
бъде добре управлявано, финансирането 
от страна на ЕС може да породи и 
ускори създаването на отчетлива 
добавена стойност на ЕС, което 
държавите членки не са в състояние да 
направят поотделно, както и за 
създаването на ефекти от 
взаимодействието и взаимното 
допълване с дейностите на държавите 
членки, като им помага да се 
съсредоточат върху ключови 
инвестиции, ориентирани към 
бъдещето; във връзка с това приветства 
предложението на Комисията за 
засилване – съотнесено към сегашната 
МФР за периода 2007-2013 г. – на 
наличното финансиране за програмите 

2. подчертава ключовата роля, която 
бюджетът на ЕС следва да играе за 
постигането на общоприетите цели на 
стратегия „ЕС 2020“; подчертава, че 
целта трябва да бъде интелигентен и 
съвременен бюджет, който дава 
приоритет на основните 
политически цели на Съюза, особено 
на областите, генериращи растеж, 
вместо голям бюджет, който да 
обхваща всичко; счита, че, ако бъде 
добре управлявано, финансирането от 
страна на ЕС може да породи и ускори 
създаването на отчетлива добавена 
стойност на ЕС, което държавите 
членки не са в състояние да направят 
поотделно, както и за създаването на 
ефекти от взаимодействието и 
взаимното допълване с дейностите на 
държавите членки, като им помага да 
се съсредоточат върху ключови 
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на ЕС в областта на научните 
изследвания, иновациите, 
конкурентоспособността, МСП и 
инфраструктурата; изразява твърдото си 
убеждение, че тези предложени 
финансови средства представляват 
просто един минимум и предупреждава 
за изкушението на някои държави 
членки да ги съкратят, тъй като това 
може да застраши доверието в ЕС и 
политическия ангажимент в полза на 
растежа и трудовата заетост; подчертава 
в същото време необходимостта да се 
гарантира достатъчно гъвкавост за 
бюджета, така че бюджетните средства 
могат да бъдат съгласувани по 
подходящ начин с променящите се 
обстоятелства и приоритети;

инвестиции, ориентирани към 
бъдещето; във връзка с това приветства 
предложението на Комисията за 
засилване – съотнесено към сегашната 
МФР за периода 2007-2013 г. – на 
наличното финансиране за програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания, иновациите, 
конкурентоспособността, МСП и 
инфраструктурата; изразява твърдото си 
убеждение, че тези предложени 
финансови средства представляват 
просто един минимум и предупреждава 
за изкушението на някои държави 
членки да ги съкратят, тъй като това 
може да застраши доверието в ЕС и 
политическия ангажимент в полза на 
растежа и трудовата заетост; подчертава 
в същото време необходимостта да се 
гарантира достатъчно гъвкавост за 
бюджета, така че бюджетните средства 
могат да бъдат съгласувани по 
подходящ начин с променящите се 
обстоятелства и приоритети;

Or. en

Изменение 11
Gunnar Hökmark

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава за пълен преглед на 
разходите, включени в текущата 
МФР, който да има за цел да 
идентифицира разходите, които са 
от основно значение за постигане на 
целите на политиките на Съюза, а 
също така и онези разходи, които не 
са от толкова голямо значение, с цел 
да бъдат преразпределени 30 % от 
разходите в области, които вече не са 
от значение, към високоприоритетни 
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области, като по този начин бъдат 
освободени икономически средства за 
други сфери;

Or. en

Изменение 12
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава по-конкретно 
необходимостта от засилване, 
стимулиране и гарантиране на 
финансирането на 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите в ЕС чрез 
значително увеличаване на съответните 
разходи в многогодишната финансова 
рамка (МФР) за периода 2014 — 2020 г. 
за програма „Хоризонт 2020“ и чрез 
радикално опростяване на процедурите 
за финансиране, като същевременно 
стриктно се запазва принципа на добро 
финансово управление;

3. подчертава по-конкретно 
необходимостта от засилване, 
стимулиране и гарантиране на 
финансирането на 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите в ЕС чрез 
значително увеличаване на съответните 
разходи в многогодишната финансова 
рамка (МФР) за периода 2014 — 2020 г. 
за програма „Хоризонт 2020“ и чрез 
радикално опростяване на процедурите 
за финансиране, като същевременно 
стриктно се запазва принципа на добро 
финансово управление; счита, че 
постигането на икономика, 
съобразена с околната среда, следва да 
бъде стимулирано по-силно чрез 
увеличаване на финансирането за по-
екологични и по-интелигентни 
технологии, както и за социални 
иновации и нетехнологични решения; 
очаква, че поне 80% от средствата в 
енергийния сектор, следва да се 
насочат към научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
възобновяемите енергийни 
източници, технологиите за 
съхранение на енергия, енергийната 
ефективност на крайните 
потребители и развитието на 
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интелигентни мрежи;

Or. en

Изменение 13
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава по-конкретно 
необходимостта от засилване, 
стимулиране и гарантиране на 
финансирането на 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите в ЕС чрез 
значително увеличаване на съответните 
разходи в многогодишната финансова 
рамка (МФР) за периода 2014 — 2020 г. 
за програма „Хоризонт 2020“ и чрез 
радикално опростяване на процедурите 
за финансиране, като същевременно 
стриктно се запазва принципа на добро 
финансово управление;

3. подчертава по-конкретно 
необходимостта от засилване, 
стимулиране и гарантиране на 
финансирането на 
научноизследователската и развойна 
дейност и иновациите в ЕС чрез 
значително увеличаване на съответните 
разходи в многогодишната финансова 
рамка (МФР) за периода 2014 — 2020 г. 
за програма „Хоризонт 2020“ в 
контекста на един като цяло 
намален бюджет на ЕС и чрез 
радикално опростяване на процедурите 
за финансиране, като същевременно 
стриктно се запазва принципа на добро 
финансово управление;

Or. en

Изменение 14
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява убеденост, че средствата 
за „Хоризонт 2020“ следва да 
съответстват на приоритетите на 
стратегия „ЕС 2020“ и да бъдат 
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използвани като катализатор за 
дейности, осигуряващи добавена 
стойност за ЕС, по-добра 
координация на публичните средства 
на ЕС и повишен ефект на лоста за 
частните финансови средства;
счита, че най-малко 15% от бюджета 
на „Хоризонт 2020“ трябва да бъде 
заделен за МСП;

Or. en

Изменение 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 
подкрепа на усилията на държавите 
членки за осигуряване на достъпа на 
МСП до възможности за финансиране в 
период на дълбока финансова криза; 
въпреки това подчертава, че в бъдеще 
всички европейски участници от 
промишлеността следва да разполагат с 
по-добър и по-многообразен достъп до 
финансиране - от безвъзмездни средства 
до заеми или капиталово финансиране; 
изразява твърдото си убеждение, че в 
предвидения финансов пакет за 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME), 
бюджетът, отпуснат за финансовите 
инструменти, ще бъде увеличен, а 
достъпът до него подобрен, така че 
програмата да бъде разширена с 
включването на повече МСП и така, че 
да отговори по-адекватно на различните 
потребности на МСП;

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 
подкрепа на усилията на държавите 
членки за осигуряване на достъпа на 
МСП до възможности за финансиране и 
до чужди пазари в период на дълбока 
финансова криза; въпреки това 
подчертава, че достъпът до 
финансиране за МСП следва да се 
подобри, по-специално чрез гаранции 
по заеми и капиталово финансиране, 
при които се проявяват най-силно 
ефектите на лоста и възстановяват 
повечето от публичните разходи със 
своите приходи; изтъква, че 
обхватът на финансовите 
инструменти следва да бъде 
разширен, като се обхванат всички 
фази на икономическия цикъл, 
включително бизнес трансферите; 
изразява твърдото си убеждение, че в 
предвидения финансов пакет за 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME), 
бюджетът, отпуснат за финансовите 
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инструменти, ще бъде увеличен, а 
достъпът до него подобрен, така че 
програмата да бъде разширена с 
включването на повече МСП и така, че 
да отговори по-адекватно на различните 
потребности на МСП; подчертава, че 
мерките на ЕС, като например 
мрежата Enterprise Europe и 
центърът за съдействие относно 
правата върху интелектуалната 
собственост (ПИС) в Китай, успешно 
допълват съществуващите 
национални мерки за подобряване на 
достъпа до чужди пазари и че 
финансирането от ЕС за тези мерки 
следва да се запази; подчертава, че за 
да постигне своите цели, общият 
бюджет на Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП следва да се 
увеличи на 0,5% от МФР;

Or. en

Изменение 16
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 
подкрепа на усилията на държавите 
членки за осигуряване на достъпа на
МСП до възможности за финансиране в 
период на дълбока финансова криза;
въпреки това подчертава, че в бъдеще 
всички европейски участници от 
промишлеността следва да разполагат с 
по-добър и по-многообразен достъп до 
финансиране - от безвъзмездни средства 
до заеми или капиталово финансиране;

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те на моменти се оказаха 
много полезни в подкрепа на усилията 
на държавите членки за осигуряване на 
достъпа на МСП до възможности за 
финансиране в период на дълбока 
финансова криза но подчертава 
необходимостта от радикално 
опростяване на процеса на 
кандидатстване по такива програми 
за МСП и необходимостта да се 
гарантира навременното плащане от 
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изразява твърдото си убеждение, че в 
предвидения финансов пакет за 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME),
бюджетът, отпуснат за финансовите 
инструменти, ще бъде увеличен, а 
достъпът до него подобрен, така че 
програмата да бъде разширена с 
включването на повече МСП и така, че 
да отговори по-адекватно на различните 
потребности на МСП;

Комисията за МСП, които участват 
в тези програми; препоръчва 
Комисията и държавите членки да 
преразгледат успешните 
националните програми, с цел обмен 
на най-добри практики; въпреки това 
подчертава, че в бъдеще всички 
европейски участници от 
промишлеността следва да разполагат с 
по-добър и по-многообразен достъп до 
финансиране - от безвъзмездни средства 
до заеми или капиталово финансиране;
изразява твърдото си убеждение, че в
рамките на предвидения финансов 
пакет за Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME),
делът на бюджета, отпуснат за 
финансовите инструменти, следва да
бъде увеличен, а достъпът до него 
подобрен, така че програмата да бъде 
разширена с включването на повече 
МСП и така, че да отговори по-
адекватно на различните потребности на 
МСП; подчертава необходимостта за 
европейските МСП, които участват в 
трансгранична търговия, особено в 
различни валути, включително и 
извън ЕС, да се гарантира достъп до 
основни и достъпни банкови услуги, с 
цел да се максимизира способността 
на МСП да извършват износ;

Or. en

Изменение 17
Amalia Sartori

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 
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подкрепа на усилията на държавите 
членки за осигуряване на достъпа на 
МСП до възможности за финансиране в 
период на дълбока финансова криза;
въпреки това подчертава, че в бъдеще 
всички европейски участници от 
промишлеността следва да разполагат с 
по-добър и по-многообразен достъп до 
финансиране - от безвъзмездни средства 
до заеми или капиталово финансиране;
изразява твърдото си убеждение, че в 
предвидения финансов пакет за 
Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME), 
бюджетът, отпуснат за 
финансовите инструменти, ще бъде 
увеличен, а достъпът до него 
подобрен, така че програмата да бъде 
разширена с включването на повече 
МСП и така, че да отговори по-
адекватно на различните 
потребности на МСП;

подкрепата за осигуряване на достъпа 
на МСП до възможности за 
финансиране в период на дълбока 
финансова криза; въпреки това 
подчертава, че в бъдеще всички 
европейски участници от 
промишлеността следва да разполагат с 
подобрен достъп до финансиране - от 
безвъзмездни средства до заеми или 
капиталово финансиране и особено за 
МСП;

Or. en

Изменение 18
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 
подкрепа на усилията на държавите 
членки за осигуряване на достъпа на 
МСП до възможности за финансиране в 
период на дълбока финансова криза; 
въпреки това подчертава, че в бъдеще 
всички европейски участници от 
промишлеността следва да 
разполагат с по-добър и по-

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 
подкрепа на усилията на държавите 
членки за осигуряване на достъпа на 
МСП до възможности за финансиране в 
период на дълбока финансова криза; 
изразява твърдото си убеждение, че в 
предвидения финансов пакет за 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME), 
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многообразен достъп до финансиране 
- от безвъзмездни средства до заеми 
или капиталово финансиране;
изразява твърдото си убеждение, че в 
предвидения финансов пакет за 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME), 
бюджетът, отпуснат за финансовите 
инструменти, ще бъде увеличен, а 
достъпът до него подобрен, така че 
програмата да бъде разширена с 
включването на повече МСП и така, че 
да отговори по-адекватно на различните 
потребности на МСП; 

както и по „Хоризонт 2020“, 
бюджетът, отпуснат за финансовите 
инструменти и за новия инструмент за 
МСП, ще бъде значително увеличен, а 
достъпът до него подобрен, така че 
програмата да бъде разширена с 
включването на повече МСП и така, че 
да отговори по-адекватно на различните 
потребности на МСП; подчертава, че 
устойчивостта следва да бъде 
интегрирана в целите на Програмата 
за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) и 
подкрепя удвояване на бюджета на 
програмата;

Or. en

Изменение 19
Franck Proust

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 
подкрепа на усилията на държавите 
членки за осигуряване на достъпа на 
МСП до възможности за финансиране в 
период на дълбока финансова криза; 
въпреки това подчертава, че в бъдеще 
всички европейски участници от 
промишлеността следва да разполагат с 
по-добър и по-многообразен достъп до 
финансиране - от безвъзмездни средства 
до заеми или капиталово финансиране; 
изразява твърдото си убеждение, че в 
предвидения финансов пакет за 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME), 
бюджетът, отпуснат за финансовите 
инструменти, ще бъде увеличен, а 
достъпът до него подобрен, така че 

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 
подкрепа на усилията на държавите 
членки за осигуряване на достъпа на 
МСП до възможности за финансиране в 
период на дълбока финансова криза; 
въпреки това подчертава, че в бъдеще 
всички европейски участници от 
промишлеността следва да разполагат с 
по-добър, по-многообразен, опростен и 
централизиран (обслужване на едно 
гише за МСП на територията на 
целия ЕС) достъп до финансиране (от 
безвъзмездни средства до заеми или 
капиталово финансиране); изразява 
твърдото си убеждение, че в 
предвидения финансов пакет за 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME), 
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програмата да бъде разширена с 
включването на повече МСП и така, че 
да отговори по-адекватно на различните 
потребности на МСП;

бюджетът, отпуснат за финансовите 
инструменти, ще бъде увеличен, а 
достъпът до него подобрен, така че 
програмата да бъде разширена с 
включването на повече МСП и така, че 
да отговори по-адекватно на различните 
потребности на МСП;

Or. fr

Изменение 20
Paul Rübig

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 
подкрепа на усилията на държавите 
членки за осигуряване на достъпа на 
МСП до възможности за финансиране в 
период на дълбока финансова криза; 
въпреки това подчертава, че в бъдеще 
всички европейски участници от 
промишлеността следва да разполагат с 
по-добър и по-многообразен достъп до 
финансиране - от безвъзмездни средства 
до заеми или капиталово финансиране; 
изразява твърдото си убеждение, че в 
предвидения финансов пакет за 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME), 
бюджетът, отпуснат за финансовите 
инструменти, ще бъде увеличен, а 
достъпът до него подобрен, така че 
програмата да бъде разширена с 
включването на повече МСП и така, че 
да отговори по-адекватно на различните 
потребности на МСП;

4. подчертава добавената стойност на 
програмите на ЕС в подкрепа на МСП, 
тъй като те се оказаха много полезни в 
подкрепа на усилията на държавите 
членки за осигуряване на достъпа на 
МСП до възможности за финансиране в 
период на дълбока финансова криза; 
въпреки това подчертава, че в бъдеще 
всички европейски участници от 
промишлеността следва да разполагат с 
по-добър и по-многообразен достъп до 
финансиране - от безвъзмездни средства 
до заеми или капиталово финансиране; 
изразява твърдото си убеждение, че в 
предвидения финансов пакет за 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME), 
бюджетът, отпуснат за финансовите 
инструменти, следва да бъде увеличен, 
поне на равнището на наличните 
средства за програмата за 
конкурентоспособност и иновации за 
периода 2007 — 2013 г., а достъпът до 
него подобрен, така че програмата да 
бъде разширена с включването на 
повече МСП и така, че да отговори по-
адекватно на различните потребности на 
МСП;
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Or. de

Изменение 21
Amalia Sartori

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. Изразява твърдото си убеждение, 
че разходите, разпределени за 
програмата за конкурентоспособност 
на предприятията и
МСП (COSME), следва да бъдат 
значително увеличени, по-специално 
по отношение на финансовите 
инструменти, така че програмата да 
може да достигне до още повече МСП 
и също така да финансира 
прехвърлянето на стопански 
дейности;

Or. en

Изменение 22
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че разработването на ново 
поколение устойчиви енергийни 
системи в ЕС ще изисква значителни 
инвестиционни усилия в областта на 
енергийните изследвания и енергийните 
разработки; ето защо подчертава 
необходимостта от увеличаване на 
финансирането в областта на 
изследванията и технологичното 
развитие, както и за поддържане на 
демонстрационни проекти в областта на 

5. счита, че разработването на ново 
поколение устойчиви енергийни 
системи в ЕС ще изисква значителни 
инвестиционни усилия в областта на 
енергийните изследвания и енергийните 
разработки; ето защо подчертава 
необходимостта от увеличаване на 
финансирането в областта на 
изследванията и технологичното 
развитие, както и за поддържане на 
демонстрационни проекти в областта на 
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енергетиката; призовава за цялостното 
прилагане на вече приетия 
Стратегически план за енергийните 
технологии (план SET); призовава 
Комисията и Съвета да изясни неговото 
финансиране в рамките на МФР 2014 —
2020 г.;

енергетиката; призовава бюджетът на 
програмата „Интелигентна енергия 
— Европа“, управляван от 
Изпълнителната агенция за 
конкурентоспособност и иновации, да 
бъде запазен и разширен; призовава за 
цялостното прилагане на вече приетия 
Стратегически план за енергийните 
технологии (план SET); призовава 
Комисията и Съвета да изясни неговото 
финансиране в рамките на МФР 2014 —
2020 г.; призовава Комисията и 
Съвета да осигурят подходящо 
финансиране за развитието на 
интелигентни енергийни мрежи;

Or. ro

Изменение 23
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че разработването на ново 
поколение устойчиви енергийни 
системи в ЕС ще изисква значителни 
инвестиционни усилия в областта на 
енергийните изследвания и енергийните 
разработки; ето защо подчертава 
необходимостта от увеличаване на 
финансирането в областта на 
изследванията и технологичното 
развитие, както и за поддържане на 
демонстрационни проекти в 
областта на енергетиката; призовава 
за цялостното прилагане на вече 
приетия Стратегически план за 
енергийните технологии (план SET); 
призовава Комисията и Съвета да 
изясни неговото финансиране в
рамките на МФР 2014 — 2020 г.;

5. счита, че разработването на ново 
поколение устойчиви енергийни 
системи в ЕС ще изисква значителни 
инвестиционни усилия в областта на 
енергийните изследвания и енергийните 
разработки; ето защо подчертава 
необходимостта от увеличаване на 
финансирането в областта на 
изследванията и технологичното 
развитие, по-конкретно относно 
енергията от възобновяеми 
източници и системите за 
енергоспестяване; призовава за 
прилагане на вече приетия 
Стратегически план за енергийните 
технологии (план SET), с цел 
насърчаване на неконвенционалните 
енергии; подкрепя Комисията да 
постави финансирането на ITER 
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извън рамките на МФР 2014 — 2020 г.

Or. en

Изменение 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. Подчертава значението да се 
задели достатъчно равнище на 
финансиране за държавите членки, 
които в контекста на преговорите за 
присъединяване към Европейския 
съюз, поеха ангажимент да закрият и 
впоследствие извеждат от 
експлоатация ядрени реактори, като 
признава, че предсрочното затваряне, 
представлява изключителна 
финансова тежест за засегнатите 
държави членки;

Or. en

Изменение 25
Kent Johansson

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава стратегическото значение 
на широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, 
„Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за 
бъдещето на конкурентоспособността 
на ЕС и за укрепване на 
промишлеността в ЕС; счита, че 
финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз 

6. подчертава стратегическото значение 
на широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, 
„Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за 
бъдещето на конкурентоспособността 
на ЕС и за укрепване на 
промишлеността в ЕС; Счита, че 
проекти, които значително 
надхвърлят или са надвишили 
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основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

бюджетите си, докато 
ръководителите на други проекти 
биват приканвани да се придържат 
към строги бюджетни рамки във 
времената на финансови затруднения 
и рецесия, не следва да продължат да 
получават финансиране; отбелязва, 
че съществува риск, подобни проекти 
да подкопаят доверието и да 
затруднят финансирането на бъдещи 
научноизследователски проекти;
счита, че финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз 
основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

Счита, че съществува опасност от 
това високорискови проекти, извън 
финансовата рамка, да навредят на 
прозрачността и предвидимостта на 
бюджета на ЕС, да подкопаят 
бюджетната дисциплина и да се 
окажат в противоречие с 
принципите на доброто бюджетно 
управление;

Or. sv

Изменение 26
Kent Johansson

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

подчертава стратегическото значение на 
широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, 
„Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за 
бъдещето на конкурентоспособността 
на ЕС и за укрепване на 
промишлеността в ЕС; счита, че 
финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз 
основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

подчертава стратегическото значение на 
широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, 
„Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за 
бъдещето на конкурентоспособността 
на ЕС и за укрепване на 
промишлеността в ЕС; счита, че 
финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз 
основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

Счита, че съществува опасност от 
това високорискови проекти, извън 
финансовата рамка, да навредят на 
прозрачността и предвидимостта на 
бюджета на ЕС, да подкопаят 
бюджетната дисциплина и да се 
окажат в противоречие с 
принципите на доброто бюджетно 
управление;

Or. sv

Изменение 27
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. подчертава стратегическото 
значение на широкомащабните 
инфраструктурни проекти (като 
например ITER, „Галилео“, ГЛОНАС, 
ГМОСС) за бъдещето на 
конкурентоспособността на ЕС и за 
укрепване на промишлеността в ЕС;
счита, че финансирането, следва да 
бъде гарантирано в бюджета на ЕС 
въз основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на 
управлението на отраслите следва да 
остане по правилата на Договора за 
ЕС; подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

6. Изразява разбиране за
стратегическото значение, което
широкомащабните инфраструктурни 
проекти могат да имат за бъдещето на 
конкурентоспособността на ЕС и за 
укрепване на промишлеността в ЕС;
въпреки това, изразява загриженост 
за баланса между разходите и 
ползите на някои от тези мащабни 
проекти; призовава за обособяване на 
широкомащабните проекти в 
отделна подфункция в рамките на 
МФР и за по-добро управление и 
контрол на разходите, с цел избягване
на преразходи; подчертава, че ако по 
време на изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

Or. en

Изменение 28
Amalia Sartori

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

подчертава стратегическото значение на 
широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, „Галилео“, 
ГЛОНАС, ГМОСС) за бъдещето на 
конкурентоспособността на ЕС и за 
укрепване на промишлеността в ЕС; 
счита, че финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз основа 
на напълно автономен и всеобхватен 
многогодишен бюджет, докато 

подчертава стратегическото значение на 
широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, 
„Галилео“, Европейската 
геостационарна служба за 
навигационно покритие (EGNOS), 
ГМОСС) за бъдещето на 
конкурентоспособността на ЕС и за 
укрепване на промишлеността в ЕС;
счита, че тяхното финансиране, 
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подобренията на управлението на 
отраслите следва да остане по правилата 
на Договора за ЕС; подчертава, че ако по 
време на изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да бъдат 
обхванати по начин, който не застрашава 
финансирането и успешното прилагане на 
други политики на Съюза, които 
допринасят за постигането на целите на 
стратегията „ЕС 2020“;

следва да бъде гарантирано в бюджета 
на ЕС въз основа на напълно автономен 
и всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС;
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на някой от тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други широкомащабни 
проекти или на други политики на 
Съюза, които допринасят за постигането 
на целите на стратегията „ЕС 2020“;

Or. en

Изменение 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава стратегическото значение 
на широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER,
„Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за 
бъдещето на конкурентоспособността 
на ЕС и за укрепване на 
промишлеността в ЕС; счита, че 
финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз 
основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС;
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 

6. подчертава стратегическото значение 
на широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER,
„Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за 
бъдещето на конкурентоспособността 
на ЕС и за укрепване на 
промишлеността в ЕС; счита, че 
финансирането на големи промишлени 
проекти следва да бъде гарантирано в 
бюджета на ЕС въз основа на напълно 
автономен и всеобхватен многогодишен 
бюджет, докато подобренията на 
управлението на големите 
промишлени проекти следва да остане 
по правилата на Договора за ЕС;
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
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които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

Or. en

Изменение 30
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава стратегическото значение 
на широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, 
„Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за 
бъдещето на конкурентоспособността 
на ЕС и за укрепване на 
промишлеността в ЕС; счита, че 
финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз 
основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

6. подчертава стратегическото значение 
на широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, 
„Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за 
бъдещето на конкурентоспособността 
на ЕС и за укрепване на 
промишлеността в ЕС; счита, че 
финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз 
основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“; 
подчертава необходимостта от 
привеждане на бюджета за ITER 
обратно в бюджета за „Хоризонт 
2020“, за да се гарантира сигурност 
при финансирането на този 
жизненоважен 
научноизследователски проект;

Or. en
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Изменение 31
Edit Herczog

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава стратегическото значение 
на широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, 
„Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за 
бъдещето на конкурентоспособността 
на ЕС и за укрепване на 
промишлеността в ЕС; счита, че 
финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз 
основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

6. подчертава стратегическото значение 
на широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, 
„Галилео“, Европейската 
геостационарна служба за 
навигационно покритие (EGNOS), 
ГМОСС) за бъдещето на 
конкурентоспособността на ЕС и за 
укрепване на промишлеността в ЕС; 
счита, че финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз 
основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

Or. en

Изменение 32
Kent Johansson

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

подчертава стратегическото значение на подчертава стратегическото значение на 
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широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например ITER, 
„Галилео“, ГЛОНАС, ГМОСС) за 
бъдещето на конкурентоспособността 
на ЕС и за укрепване на 
промишлеността в ЕС; счита, че 
финансирането, следва да бъде
гарантирано в бюджета на ЕС въз 
основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

широкомащабните инфраструктурни 
проекти (като например, „Галилео“, 
ГЛОНАС, ГМОСС) за бъдещето на 
конкурентоспособността на ЕС и за 
укрепване на промишлеността в ЕС; 
счита, че финансирането, следва да бъде 
гарантирано в бюджета на ЕС въз 
основа на напълно автономен и 
всеобхватен многогодишен бюджет, 
докато подобренията на управлението 
на отраслите следва да остане по 
правилата на Договора за ЕС; 
подчертава, че ако по време на 
изпълнението на тези проекти 
възникнат преразходи, те следва да 
бъдат обхванати по начин, който не 
застрашава финансирането и успешното 
прилагане на други политики на Съюза, 
които допринасят за постигането на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;

Or. sv

Изменение 33
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че в реалния контекст на 
публични бюджетни ограничения, за 
реализирането на дългосрочните 
инвестиции за постигане на целите на 
стратегията „ЕС 2020“ е абсолютно 
необходим ефект на лоста от други 
източници на финансиране; изразява 
твърдото си убеждение, че добавената 
стойност за ЕС се начислява, по-
специално чрез подкрепа за 
високорискови, скъпи и дългосрочни
програми, което е извън възможностите 

7. счита, че в реалния контекст на 
публични бюджетни ограничения, за 
реализирането на дългосрочните 
инвестиции за постигане на целите на 
стратегията „ЕС 2020“ е абсолютно 
необходим ефект на лоста от други 
източници на финансиране; изразява 
твърдото си убеждение, че добавената 
стойност за ЕС се начислява, по-
специално чрез подкрепа за програми, 
която е извън възможностите на 
отделните държави членки; 
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на отделните държави членки; 
следователно призовава за действия на 
ЕС за намаляване на инвестиционните 
рискове в широкомащабни дейности и 
за разработване на инвестиции в 
паневропейска енергийна и ИКТ 
инфраструктура; във връзка с това 
приветства стартирането на пилотната 
фаза за 2012 — 2013 г. на инициативата 
на ЕС за проектни облигации и 
предложението на Комисията относно 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ), като първи стъпки в правилната 
посока;

следователно призовава за действия на 
ЕС за намаляване на инвестиционните 
рискове в широкомащабни дейности и 
за разработване на инвестиции в 
паневропейска енергийна и ИКТ 
инфраструктура; във връзка с това 
приветства стартирането на пилотната 
фаза за 2012 — 2013 г. на инициативата 
на ЕС за проектни облигации и 
предложението на Комисията относно 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ), като първи стъпки в правилната 
посока; призовава Комисията, 
съгласно МСЕ, да определи поне две 
трети от средствата, предвидени за 
инвестиции в областта на 
енергетиката, да бъдат използвани за 
устойчиви енергийни проекти, като 
например енергийна ефективност и 
интелигентни мрежи за пренос на 
енергия;

Or. en

Изменение 34
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че в реалния контекст на 
публични бюджетни ограничения, за 
реализирането на дългосрочните 
инвестиции за постигане на целите на 
стратегията „ЕС 2020“ е абсолютно 
необходим ефект на лоста от други 
източници на финансиране; изразява 
твърдото си убеждение, че добавената 
стойност за ЕС се начислява, по-
специално чрез подкрепа за 
високорискови, скъпи и дългосрочни 
програми, което е извън възможностите 
на отделните държави членки; 
следователно призовава за действия на 

7. счита, че в настоящия контекст на 
публични бюджетни ограничения, за 
реализирането на дългосрочните 
инвестиции за постигане на целите на 
стратегията „ЕС 2020“ е абсолютно 
необходим ефект на лоста от други 
източници на финансиране; изразява 
твърдото си убеждение, че добавената 
стойност за ЕС се начислява, по-
специално чрез подкрепа за 
високорискови, скъпи и дългосрочни 
програми, което е извън възможностите 
на отделните държави членки; 
следователно призовава за действия на 
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ЕС за намаляване на инвестиционните 
рискове в широкомащабни дейности и 
за разработване на инвестиции в 
паневропейска енергийна и ИКТ 
инфраструктура; във връзка с това 
приветства стартирането на пилотната
фаза за 2012 — 2013 г. на инициативата 
на ЕС за проектни облигации и 
предложението на Комисията относно 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ), като първи стъпки в 
правилната посока; 

ЕС за намаляване на инвестиционните 
рискове в широкомащабни дейности и 
за разработване на инвестиции в 
паневропейска енергийна и ИКТ 
инфраструктура, наред с другото; във 
връзка с това приветства стартирането 
на пилотната фаза за 2012 — 2013 г. на 
инициативата на ЕС за проектни 
облигации и предложението на 
Комисията относно Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ), като първи 
стъпки в тази посока; препоръчва 
Комисията да наблюдава и да прави 
преглед на кумулативното 
въздействие на ново или изменено 
законодателство върху дългосрочните 
инвестиции в частния сектор, както 
и да гарантира, че бариерите пред 
инвестициите биват  премахвани без 
отлагане.

Or. en

Изменение 35
Kent Johansson

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че в реалния контекст на 
публични бюджетни ограничения, за 
реализирането на дългосрочните 
инвестиции за постигане на целите на 
стратегията „ЕС 2020“ е абсолютно 
необходим ефект на лоста от други 
източници на финансиране; изразява 
твърдото си убеждение, че добавената 
стойност за ЕС се начислява, по-
специално чрез подкрепа за 
високорискови, скъпи и дългосрочни 
програми, което е извън възможностите 
на отделните държави членки; 
следователно призовава за действия на 
ЕС за намаляване на инвестиционните 

7. счита, че в реалния контекст на 
публични бюджетни ограничения, за 
реализирането на дългосрочните 
инвестиции за постигане на целите на 
стратегията „ЕС 2020“ е абсолютно 
необходим ефект на лоста от други 
източници на финансиране; изразява 
твърдото си убеждение, че добавената 
стойност за ЕС се начислява, по-
специално чрез подкрепа за 
високорискови, скъпи и дългосрочни 
програми, което е извън възможностите 
на отделните държави членки; 
следователно призовава за действия на 
ЕС за намаляване на инвестиционните 
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рискове в широкомащабни дейности и 
за разработване на инвестиции в 
паневропейска енергийна и ИКТ 
инфраструктура; във връзка с това 
приветства стартирането на пилотната 
фаза за 2012 — 2013 г. на инициативата 
на ЕС за проектни облигации и 
предложението на Комисията относно 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ), като първи стъпки в правилната 
посока;

рискове в широкомащабни дейности и 
за разработване на инвестиции в 
паневропейска енергийна и ИКТ 
инфраструктура; във връзка с това 
приветства стартирането на пилотната 
фаза за 2012 — 2013 г. на инициативата 
на ЕС за проектни облигации и 
предложението на Комисията относно 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ), като първи стъпки в правилната 
посока; подчертава значението от 
предоставянето на подходящо 
финансиране за МСЕ, за да се 
гарантира неговото прилагане, наред 
с другото с цел осигуряването на 
енергийните доставки за Европа и 
осъществяването на вътрешния 
пазар на ЕС, като се диверсифицират 
различни източници на доставка и се 
направи принос към устойчивото 
развитие;

Or. sv

Изменение 36
Kent Johansson

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. Счита, че проекти, които водят 
до увеличаване на несигурността по 
отношение на финансовата тежест, 
която се поема от държавите членки, 
не следва да бъдат финансирани от 
бюджета на ЕС;

Or. sv

Изменение 37
Vicky Ford
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Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, обаче, че е необходимо по-
интензивно да се помисли за 
подобряване на подкрепата за 
дългосрочните инвестиции в ЕС; 
подчертава необходимостта от 
развиване и засилване на финансовите 
инструменти за споделяне на риска, 
основаващи се на бюджета на ЕС, както 
чрез тях се улесни финансирането на 
инвестициите в приоритетни сектори, 
което включва по-голям и по-
разнообразен обхват от проекти и 
съдържа различни видове рискове 
(подходът „портфейл от проекти“); 
изразява убеждение, че, за да се увеличи 
потенциалът за растеж на подобни 
инструменти, следва да се търсят 
ефектите от взаимодействието и 
взаимното допълване между ЕС и 
националните схеми; подчертава, че 
тези инструменти трябва да се 
основават на ясни и прозрачни критерии 
за допустимост и подбор на проекти;

8. счита, обаче, че е необходима по 
задълбочена оценка за подобряване на 
подкрепата за дългосрочните 
инвестиции в ЕС; подчертава 
необходимостта от допълнително 
проучване и оценка на финансовите 
инструменти за споделяне на риска, 
основаващи се на бюджета на ЕС, както 
чрез тях се улесни финансирането на 
инвестициите в приоритетни сектори, 
което включва по-голям и по-
разнообразен обхват от проекти и 
съдържа различни видове рискове 
(подходът „портфейл от проекти“); 
изразява убеждение, че, за да се увеличи 
потенциалът за растеж на подобни 
инструменти, следва да се търсят 
ефектите от взаимодействието и 
взаимното допълване между ЕС и 
националните схеми; подчертава, че 
тези инструменти трябва да се 
основават на ясни и прозрачни критерии 
за допустимост и подбор на проекти;

Or. en

Изменение 38
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава категорично, че 
реинвестирането на приходите 
(постъпления) следва да бъде принцип, 
който ръководи всички иновативни
финансови инструменти; подчертава, че 
принципът на обновяване предполага не 
само икономии за публичните финанси, 

9. подчертава категорично, че 
реинвестирането на приходите 
(постъпления) може да се окаже 
полезен принцип, който ръководи 
иновативните финансови 
инструменти; подчертава, че принципът 
на обновяване предполага не само 
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но засилва лостовия и мултиплициращ 
ефект на тези инструменти, които в 
крайна сметка съдействат за 
осигуряването на по-високо равнище на 
инвестиции в икономиката;

икономии за публичните финанси, но 
засилва лостовия и мултиплициращ 
ефект на тези инструменти, които в 
крайна сметка съдействат за 
осигуряването на по-високо равнище на 
инвестиции в икономиката;

Or. en

Изменение 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че оперативната 
съвместимост и ефектът от 
взаимодействието между специфичните 
програми (като „Хоризонт 2020“, 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, МСЕ) и 
политиката на сближаване трябва да се 
насърчават; изразява убеждение, че 
кумулативното или комбинирано 
финансиране следва да се насърчават, за 
да се увеличи максимално използването 
на наличните финансови средства на ЕС 
във всички държави членки, и по този 
начин тяхното участие във всички 
специфични програми, като се постигне 
по-добро икономическо развитие на 
територията на ЕС като цяло;

10. подчертава, че оперативната 
съвместимост и ефектът от 
взаимодействието между специфичните 
програми (като „Хоризонт 2020“, 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, МСЕ) и 
политиката на сближаване трябва да се 
насърчават; изразява убеждение, че 
кумулативното или комбинирано 
финансиране следва да се насърчават, за 
да се увеличи максимално използването 
на наличните финансови средства на ЕС 
във всички държави членки, и по този 
начин тяхното участие във всички 
специфични програми, като се постигне 
по-добро икономическо развитие на 
територията на ЕС като цяло; При все 
това подчертава, че политиката на 
сближаване не трябва да се разглежда 
като заместител на подходящо 
финансиране на конкретни програми; 
счита, че политиката на сближаване 
може да подпомогне действия, като 
например енергийната ефективност, 
като допълнителен източник, но 
само когато тези програми 
насърчават целите за сближаване на 
политиката на сближаване;
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Or. en

Изменение 40
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че оперативната 
съвместимост и ефектът от 
взаимодействието между специфичните 
програми (като „Хоризонт 2020“, 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, МСЕ) и 
политиката на сближаване трябва да се 
насърчават; изразява убеждение, че 
кумулативното или комбинирано 
финансиране следва да се насърчават, за 
да се увеличи максимално използването 
на наличните финансови средства на ЕС 
във всички държави членки, и по този 
начин тяхното участие във всички 
специфични програми, като се постигне
по-добро икономическо развитие на 
територията на ЕС като цяло;

10. подчертава, че оперативната 
съвместимост и ефектът от 
взаимодействието между специфичните 
програми (като „Хоризонт 2020“, 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, МСЕ) и 
политиката на сближаване трябва да се 
насърчават; изразява убеждение, че 
кумулативното или комбинирано 
финансиране следва да се насърчават, за 
да се увеличи максимално използването 
на наличните финансови средства на ЕС 
във всички държави членки, и по този 
начин тяхното участие във всички 
специфични програми, като се постигне 
по-добро икономическо развитие на 
територията на ЕС като цяло; призовава 
Комисията и Съвета да увеличат 
значително равнището на 
финансиране по структурните 
фондове, които могат да бъдат 
използвани от държавите членки, за 
да се увеличи енергийната 
ефективност, особено в областта на 
жилищното строителство;

Or. ro

Изменение 41
Vicky Ford

Проектостановище
Параграф 10
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Проектостановище Изменение

10. подчертава, че оперативната 
съвместимост и ефектът от 
взаимодействието между специфичните 
програми (като „Хоризонт 2020“, 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, МСЕ) и 
политиката на сближаване трябва да 
се насърчават; изразява убеждение, че 
кумулативното или комбинирано 
финансиране следва да се насърчават, за 
да се увеличи максимално използването 
на наличните финансови средства на ЕС 
във всички държави членки, и по този 
начин тяхното участие във всички 
специфични програми, като се постигне 
по-добро икономическо развитие на 
територията на ЕС като цяло;

10. подчертава, че оперативната 
съвместимост и ефектът от 
взаимодействието между политиката 
на сближаване и специфичните 
програми (като „Хоризонт 2020“, 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, МСЕ) трябва 
да се насърчават; изразява убеждение, 
че кумулативното или комбинирано 
финансиране следва да се насърчават, за 
да се увеличи максимално използването 
на наличните финансови средства на ЕС 
във всички държави членки, и по този 
начин тяхното участие във всички 
специфични програми, като се постигне 
по-добро икономическо развитие на 
територията на ЕС като цяло;

Or. en

Изменение 42
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. подчертава, че оперативната 
съвместимост и ефектът от 
взаимодействието между специфичните 
програми (като „Хоризонт 2020“, 
Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, МСЕ) и 
политиката на сближаване трябва да се 
насърчават; изразява убеждение, че 
кумулативното или комбинирано 
финансиране следва да се насърчават, за 
да се увеличи максимално използването 
на наличните финансови средства на ЕС 
във всички държави членки, и по този 
начин тяхното участие във всички 

подчертава, че устойчивостта, 
оперативната съвместимост и ефектът 
от взаимодействието между 
специфичните програми (като 
„Хоризонт 2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП, МСЕ) и 
политиката на сближаване трябва да 
станат възможни и да се насърчават 
по по-добър начин; изразява убеждение, 
че кумулативното или комбинирано 
финансиране следва да се насърчават, за 
да се увеличи максимално използването 
на наличните финансови средства на ЕС 
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специфични програми, като се постигне 
по-добро икономическо развитие на 
територията на ЕС като цяло;

във всички държави членки, и по този 
начин тяхното участие във всички 
специфични програми, като се постигне 
по-добро икономическо развитие на 
територията на ЕС като цяло;

Or. en

Изменение 43
Paul Rübig

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. подчертава в особена степен 
необходимостта от допълнително 
финансиране за „Еразъм за млади 
предприемачи“ по Многогодишната 
финансова рамка за периода 2014 —
2020 г. Отбелязва, че програмата 
приема като свои цели насърчаване на 
европейските предприятия, обмен на 
знания и модели на най-добри 
практики и изграждане на мрежи и 
партньорства за тези цели.

Or. de

Изменение 44
Amalia Sartori

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. подчертава, че е необходимо 
увеличаването на оперативния 
бюджет да бъде придружено от 
подходящо увеличаване на 
административния бюджет, с цел да 
се гарантира успешното изпълнение 
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на програмите на ЕС;

Or. en


