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Изменение 1
Силвия-Адриана Цикъу

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява дълбоко съжаление относно 
това, че Съветът намали с 38 милиарда 
евро средствата по функция 1a, с които 
се финансират основни политики на ЕС 
в областта на иновациите, научните 
изследвания, инфраструктурата, МСП, 
младежта и образованието, необходими 
с цел справяне с настоящата 
икономическа криза и важни 
предизвикателства пред обществото;
смята, че определянето на подходяща 
горна граница за плащанията по ОСП 
би предоставило възможност за 
освобождаване на допълнителни 
бюджетни средства за функция 1a;

2. изразява дълбоко съжаление относно 
това, че Съветът намали с 38 милиарда 
евро средствата по функция 1a, с които 
се финансират основни политики на ЕС 
в областта на иновациите, научните 
изследвания, инфраструктурата, МСП, 
младежта и образованието, необходими 
с цел справяне с настоящата 
икономическа криза и важни 
предизвикателства пред обществото;
подчертава, че бюджетните кредити 
по функция 1а могат да помогнат за 
осъществяването на приоритетните 
политики на ЕС в области като:
мерки за борба с безработицата, 
промишлената политика на ЕС, 
политиката в областта на 
научноизследователската дейност и 
иновациите и енергетиката;

Or. ro

Изменение 2
Паул Рюбиг

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява дълбоко съжаление относно 
това, че Съветът намали с 38 милиарда 
евро средствата по функция 1a, с които 
се финансират основни политики на ЕС 
в областта на иновациите, научните 
изследвания, инфраструктурата, МСП, 
младежта и образованието, необходими 

2. изразява дълбоко съжаление относно 
това, че Съветът намали с 38 милиарда 
евро средствата по функция 1a, с които 
се финансират основни политики на ЕС 
в областта на иновациите, научните 
изследвания, инфраструктурата, МСП, 
младежта и образованието, необходими 
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с цел справяне с настоящата 
икономическа криза и важни 
предизвикателства пред обществото;
смята, че определянето на подходяща 
горна граница за плащанията по ОСП 
би предоставило възможност за 
освобождаване на допълнителни 
бюджетни средства за функция 1a;

с цел справяне с настоящата 
икономическа криза и важни 
предизвикателства пред обществото;
смята, че освобождаването на 
допълнителни бюджетни средства за 
функция 1а следва да бъде възможно;

Or. de

Изменение 3
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. би желал да знае приблизителния 
размер на неусвоените бюджетни 
кредити за плащания за периода 2007 
- 2013, в частност за последната 
година и поради тази причина 
призовава Комисията да предостави 
финансов отчет за усвояване на 
бюджетните кредити за плащания 
по настоящите финансови 
перспективи за 2007 - 2013 г., като 
посочи предвидените суми, за които 
са поети задължения, за периода 2007 
- 2012 г.; недостига в усвояването;
сумите, които предстои да бъдат 
предвидени и цялата финансова 
информация относно използването на 
бюджетните кредити за плащания;

Or. fr

Изменение 4
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2 a. призовава бюджетните органи да 
въведат възможно най-голяма 
гъвкавост, за да насочат 
неизползваните годишни бюджетни 
кредити към програмите по функция 
1а, в частност „Хоризонт 2020“, 
Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП  и 
Механизма за свързване на Европа;

Or. en

Изменение 5
Едит Херцог

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2 a. решително се противопоставя на 
всички опити да се осигурят 
необходимите ресурси посредством 
пренасочване от функция 1а за 
справяне с всеки възможен бъдещ 
неуспех да се покрият всички
неизпълнени искания за плащания 
през конкретната финансова година 
от следващата МФР;

Or. en

Изменение 6
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава за амбициозно 
разпределяне на средства за програмата 
„Хоризонт 2020”; категорично се 
противопоставя на всяко предложение 
за горни граници за 2014 г. под 
равнищата за 2013 г.; призовава 
Комисията да създаде специални 
бюджетни редове за Инструмента за 
МСП, за програмите „Науката в 
обществото” и „Разширяване на 
участието”, както и за последващите 
действия във връзка с програмите 
„Екоиновации ” и „Интелигентна 
енергия – Европа” по РПКИ;

3. напомня на Съвета изявлението му, 
съгласно което финансирането на 
програмата „Хоризонт 2020“ трябва 
да отбележи действителен ръст в 
сравнение с равнището от 2013 г.;
поради тази причина призовава за 
амбициозно разпределяне на средства за 
програмата „Хоризонт 2020” и 
категорично се противопоставя на всяко 
предложение за горни граници за 2014 г. 
под равнищата за 2013 г.; призовава 
Комисията да създаде специални 
бюджетни редове за Инструмента за 
МСП, за програмите „Науката в 
обществото” и „Разширяване на 
участието”, както и за последващите 
действия във връзка с програмите 
„Екоиновации ” и „Интелигентна 
енергия – Европа” по РПКИ;

Or. en

Изменение 7
Кент Йоансон

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава за амбициозно 
разпределяне на средства за програмата 
„Хоризонт 2020”; категорично се 
противопоставя на всяко предложение 
за горни граници за 2014 г. под 
равнищата за 2013 г.; призовава 
Комисията да създаде специални 
бюджетни редове за Инструмента за 
МСП, за програмите „Науката в 
обществото” и „Разширяване на 
участието”, както и за последващите 

3. призовава за амбициозно 
разпределяне на средства за програмата 
„Хоризонт 2020”; категорично се 
противопоставя на всяко предложение 
за горни граници за 2014 г. под 
равнищата за 2013 г.; призовава 
Комисията да създаде специален 
бюджет за Инструмента за МСП и 
специални бюджетни редове за 
програмите „Науката в обществото” и 
„Разширяване на участието”, както и за 
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действия във връзка с програмите 
„Екоиновации ” и „Интелигентна 
енергия – Европа” по РПКИ;

последващите действия във връзка с 
програмите „Екоиновации ” и 
„Интелигентна енергия – Европа” по 
РПКИ;

Or. en

Изменение 8
Кент Йоансон

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3 a. призовава за едно единно 
бюджетно разпределение за 
Европейския институт за иновации и 
технологии с цел да предостави на 
заинтересованите лица от 
общностите на знание и иновации 
стабилна и предвидима рамка за 
инвестиции;

Or. en

Изменение 9
Кент Йоансон

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава за амбициозно 
разпределение на средства за 
Европейския институт за иновации и 
технологии с цел достигане на 
критичната маса, необходима за 
създаването на предвидените нови 
общности на знание и иновации;

Or. en
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Изменение 10
Паул Рюбиг

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че е необходимо да се 
намерят решения за проблемите, с които 
се сблъскват МСП, чрез една 
амбициозна Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME); с 
оглед на особено трудното положение с 
получаването на достъп до 
финансиране, призовава за 
разпределянето на поне 60% от бюджета 
на COSME за финансовите 
инструменти;

5. подчертава, че е необходимо да се 
намерят решения за проблемите, с които 
се сблъскват МСП, чрез една 
амбициозна Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME); с 
оглед на особено трудното положение с 
получаването на достъп до 
финансиране, призовава за 
разпределянето на поне 60% от бюджета 
на COSME за финансовите 
инструменти; настоява, че МФР следва 
да продължи да предвижда 
микрофинансиращи програми (като 
Европейския механизъм за 
микрофинансиране „Прогрес“ и 
JASMINE); призовава освен това по-
обширното свързване в мрежа на 
съществуващите и бъдещите 
инструменти за насърчаване на 
предприемачеството, като например 
Европейския социален фонд, Фонда за 
приспособяване към глобализацията, 
„гаранцията за младежта“ и 
програмата „Еразъм“ за млади 
предприемачи с цел създаване на 
стимули и полезни взаимодействия на 
национално и местно равнище;

Or. de

Изменение 11
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че е необходимо да се 
намерят решения за проблемите, с които 
се сблъскват МСП, чрез една 
амбициозна Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME); с 
оглед на особено трудното положение с 
получаването на достъп до 
финансиране, призовава за 
разпределянето на поне 60% от бюджета 
на COSME за финансовите 
инструменти;

5. подчертава, че е необходимо да се 
намерят решения за проблемите, с които 
се сблъскват МСП, чрез една 
амбициозна Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME);
счита, че предлаганото понастоящем 
равнище на финансиране е 
недостатъчно и потвърждава наново 
позицията на Парламента за 
удвояване на сумата, разпределена за 
програмата през периода на МФР; с 
оглед на особено трудното положение с 
получаването на достъп до 
финансиране, призовава за 
разпределянето на поне 60% от бюджета 
на COSME за финансовите 
инструменти;

Or. en

Изменение 12
Едит Херцог

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че е необходимо да се 
намерят решения за проблемите, с които 
се сблъскват МСП, чрез една 
амбициозна Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME); с 
оглед на особено трудното положение с 
получаването на достъп до 
финансиране, призовава за 
разпределянето на поне 60% от бюджета 
на COSME за финансовите 
инструменти;

5. подчертава, че е необходимо да се 
намерят решения за проблемите, с които 
се сблъскват МСП, чрез една 
амбициозна Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME); с 
оглед на особено трудното положение с 
получаването на достъп до 
финансиране, призовава за 
разпределянето на поне 60% от бюджета 
на COSME за най-ефективните 
финансови инструменти;
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Or. en

Изменение 13
Едит Херцог

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че големите 
инфраструктурни проекти на ЕС (като 
„Галилео“ и „Коперник“) трябва да се 
финансират извън и над рамките на 
бюджета на МФР, както и че не 
трябва да се използват средства от 
ЕС за покриване на допълнителен 
преразход или на разходите по 
проекта ITER;

6. подчертава, че големите 
инфраструктурни проекти на ЕС (като 
„Галилео“ и „Коперник“) и проекта 
ITER трябва да се финансират над 
горните граници в МФР, така че да се 
гарантира, че евентуалните 
превишения на разходите не 
застрашават финансирането и 
успешното изпълнение на други 
политики на Съюза, по-специално в 
областта на научните изследвания, 
като същевременно се запазват 
пълните правомощия на двата клона 
на бюджетния орган; въз основа на 
общите разходи, които ще бъдат 
договорени, финансирането следва да 
бъде обособено под формата на 
бюджетни кредити за поети 
задължения в регламента за МФР с 
цел гарантиране на финансирането за 
тези проекти, без да се излагат на 
опасност други приоритети на ЕС 
като „Хоризонт 2020“, COSME или 
програмата Еразъм;

Or. en

Изменение 14
Паул Рюбиг

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. подчертава, че големите 
инфраструктурни проекти на ЕС (като 
„Галилео“ и „Коперник“) трябва да се 
финансират извън и над рамките на 
бюджета на МФР, както и че не 
трябва да се използват средства от 
ЕС за покриване на допълнителен 
преразход или на разходите по 
проекта ITER;

6. подчертава, че финансовите пакети 
за големите инфраструктурни проекти 
на ЕС (като „Галилео“, „Коперник“ и 
ITER) следва да бъдат над горните 
граници на МФР, така че, когато е 
необходимо, допълнителни 
бюджетни кредити да могат да 
бъдат отпускани от държавите 
членки;

Or. de

Изменение 15
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че големите 
инфраструктурни проекти на ЕС (като 
„Галилео“ и „Коперник“) трябва да се 
финансират извън и над рамките на 
бюджета на МФР, както и че не 
трябва да се използват средства от 
ЕС за покриване на допълнителен 
преразход или на разходите по 
проекта ITER;

6. подчертава, че големите 
инфраструктурни проекти на ЕС (като 
„Галилео“, ITER и „Коперник“) трябва 
да се финансират над горните граници 
на МФР и настоява финансирането и 
успешното изпълнение на други 
програми на ЕС да не бъде застрашено 
от възможните преразходи по тези 
мащабни проекти;

Or. en

Изменение 16
Йенс Роде, Кент Йоансон

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че големите 
инфраструктурни проекти на ЕС (като 

6. подчертава, че големите 
инфраструктурни проекти на ЕС (като 
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„Галилео“ и „Коперник“) трябва да се 
финансират извън и над рамките на 
бюджета на МФР, както и че не 
трябва да се използват средства от 
ЕС за покриване на допълнителен 
преразход или на разходите по 
проекта ITER;

„Галилео“, ITER и „Коперник“) трябва 
да се финансират над горните граници 
на МФР и настоява финансирането и 
успешното изпълнение на други 
програми на ЕС да не бъде застрашено 
от възможните преразходи по тези 
мащабни проекти;

Or. en

Изменение 17
Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че големите 
инфраструктурни проекти на ЕС (като 
„Галилео“ и „Коперник“) трябва да се 
финансират извън и над рамките на 
бюджета на МФР, както и че не трябва 
да се използват средства от ЕС за 
покриване на допълнителен преразход 
или на разходите по проекта ITER;

6. подчертава, че големите 
инфраструктурни проекти на ЕС (като 
„Галилео“ и „Коперник“) трябва да се 
финансират над рамките на бюджета на 
МФР, както и че не трябва да се 
използват средства от ЕС за покриване 
на допълнителен преразход или на 
разходите по проекта ITER;

Or. en

Изменение 18
Едит Херцог

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. смята, че е необходимо по-добро 
управление и съгласуване на 
изразходването на средствата между ЕС 
и държавите членки, с цел изпълнение 
на стратегията „Европа 2020”;
призовава за оптимално използване на 

7. смята, че е необходимо по-добро 
управление и съгласуване на 
изразходването на средствата между ЕС 
и държавите членки, с цел изпълнение 
на стратегията „Европа 2020”;
призовава за оптимално използване на 
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съществуващото финансиране от ЕС, с 
насочване на вниманието върху 
добавената стойност за ЕС, ефективната 
рационализация и ефекта на лоста;
призовава процеса на европейския 
семестър да наблюдава инвестициите в 
научни изследвания, иновации, 
индустриална политика и МСП.

съществуващото финансиране от ЕС, с 
насочване на вниманието върху 
добавената стойност за ЕС, ефективната 
рационализация и ефекта на лоста, 
заедно с подходящо и спешно 
прилагане в държавите членки; 
призовава процеса на европейския 
семестър да наблюдава инвестициите в 
научни изследвания, иновации, 
индустриална политика, МСП, 
енергетика и ИКТ инфраструктури.

Or. en

Изменение 19
Жан-Пиер Оди

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. смята, че е необходимо по-добро 
управление и съгласуване на 
изразходването на средствата между ЕС 
и държавите членки, с цел изпълнение 
на стратегията „Европа 2020”;
призовава за оптимално използване на 
съществуващото финансиране от ЕС, с 
насочване на вниманието върху 
добавената стойност за ЕС, ефективната 
рационализация и ефекта на лоста;
призовава процеса на европейския 
семестър да наблюдава инвестициите в 
научни изследвания, иновации, 
индустриална политика и МСП.

7. смята, че е необходимо по-добро 
управление и съгласуване на 
изразходването на средствата между ЕС,
държавите членки и регионите, с цел 
изпълнение на стратегията „Европа 
2020”; призовава за оптимално 
използване на съществуващото 
финансиране от ЕС, с насочване на 
вниманието върху добавената стойност 
за ЕС, ефективната рационализация и 
ефекта на лоста; призовава процеса на 
европейския семестър да наблюдава 
инвестициите в научни изследвания, 
иновации, индустриална политика и 
МСП.

Or. fr


