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КРАТКА ОБОСНОВКА

Структурните фондове са един от съществените инструменти за осъществяване на 
договорените цели на ЕС в областта на енергетиката, иновациите, изследователската 
дейност, телекомуникациите и МСП чрез стратегически финансови инвестиции. 
Нашата комисия проявява следователно задълбочен интерес и ангажимент по 
отношение на правилното определяне на целите и инвестиционните приоритети на 
политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г. Освен това, ние трябва да 
гарантираме, че инвестициите чрез структурните фондове са адекватно координирани с 
останалите програми на Общността, по-специално „Хоризонт 2020”, МСЕ и COSME и 
че взаимодействието между отделните фондове се експлоатира възможно най-добре.

С оглед уточняване на целите и инвестиционните приоритети и подобряване 
координацията и правилното прилагане на фонда вашият докладчик предлага редица 
изменения. 

Вашият докладчик приветства съсредоточаването на вниманието на Комисията върху 
изследванията и иновациите, информационните технологии, МСП и енергетиката, но 
счита, че следва да се прилага съответната степен на гъвкавост доколкото нещата 
засягат регионите с цел насърчаване и укрепване на интегрираните политики за 
развитие, насочени към растежа и отбелязването на върхови постижения във всички 
сектори. Тя счита, че всяка една промяна в процентите, изброени в член 4, призовават 
към допълнителни разисквания в рамките на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика и че тематичните цели за концентрация следва да бъдат разглеждани като 
част от пълното преразглеждане на въпросното законодателство.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) С оглед увеличаване на 
взаимодействието между ЕФРР и 
другите програми на Общността 
Комисията следва да  изготви и да 
актуализира редовно онлайн инвентар 
на предложенията за проекти за 
програми на Общността като 
„Хоризонт 2020”, МСЕ и COSME
които са били положително оценени, 
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но не разполагат или не са 
постигнали достатъчна степен на 
финансиране от Общността. 
Държавите членки следва да 
преценят при разглеждането дали 
релевантните за тях предложения за 
проекти в този инвентар могат да 
бъдат включени в техните 
оперативни програми.

Or. en

Обосновка

Това ново съображение отразява предложението за въвеждане на „печат за 
отличие" за отличените проекти или демонстрационни или пилотни съоръжения 
които не са били финансирани или не са финансирани в достатъчна степен от 
европейските фондове и които държавите членки биха могли да финансират от 
структурните фондове. Все пък, първата стъпка би била предоставянето на 
разположение на тази информация.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2

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, като по този 
начин създаде „стълбица към 
отличието”, която да осъществи 
връзка между различните от гледна 
точка на развитието региони н Съюза 
и да даде своя принос за стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж.
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Or. en

Обосновка

Целта е въвеждането на понятието за „стълбица към отличието”.

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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, основно 
чрез преки помощи за инвестиции в 
малките и средните предприятия 
(МСП);

Or. en

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) развиване на вътрешния потенциал 
посредством предоставянето на 
подкрепа за регионалното и местното
развитие, научните изследвания и 
иновациите. Тези мерки включват:

г) инвестиции, целящи развиване на 
вътрешния потенциал на регионално и 
местно равнище за научните 
изследвания и иновациите също така 
чрез създаването на клъстери.Тези 
мерки включват:

Or. en

Обосновка

Целта е придаването на по—голяма гладкост на текста при четене и да се насочи по-
ясно към научните изследвания, развитието и иновациите. 
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 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 изследователска
инфраструктура, в това число 
необходимите помощни 
инфраструктури;

Or. en

Обосновка

„Помощните инфраструктури” са добавени с цел инвестициите в широколентова 
инфраструктура по тази тематична концентрация да станат възможни.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 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;

Or. en

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

подкрепа на органите (основно 
обществените) за научни изследвания 
и иновации и инвестиции в технологии 
и приложни изследвания в 
предприятията;
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Or. en

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед по-голямата ефективност на 
тези мерки е важно да бъдат въведени 
обществени договори за иновации или 
обществени договори , предхождащи 
търговската експлоатация. 

Or. it

Изменение 9

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.

С оглед намаляване на вътрешните 
несъответствия в развитието, може 
да се окаже също така необходимо в 
по-силно развитите региони да се 
инвестира в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на околната 
среда, транспорта и ИКТ.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 5 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) укрепване на инфраструктурата, а) укрепване на 
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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;

научноизследователската и 
иновационната дейност, подобряване 
на капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на изграждането, актуализирането и 
дейността и на центрове на 
компетентност, по-специално центрове, 
които са от интерес за Европа, в това 
число необходимите за тях помощни 
инфраструктури;

Or. en

Обосновка

Добавяне на „помощни инфраструктури” с цел инвестициите в широколентови 
инфраструктури да станат възможни.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – точка 1 – буква 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
сливанията и отделянията, на 
социалната иновация и приложенията за 
публични услуги, на екоиновациите, на 
стимулирането на търсенето, на 
сътрудничеството по проекти в 
сферата на изследванията и 
иновациите, мрежите за върхови 
научни постижения, 
националните/регионалните 
изследователски съоръжения и 
технологичните центрове, 
центровете на компетентност и 
научните паркове, университетското 
образование и магистърската степен, 
на клъстерите и на отворените иновации 
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посредством интелигентна 
специализация

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) укрепване на изграждането на 
висококвалифицирани човешки 
умения, в това число обучение и 
мобилност в областта на 
изследователската дейност и 
центрове за върхови постижения;

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – точка 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) подкрепа за подходящите връзки и 
взаимодействия с програмата на ЕС 
„Хоризонт 2020”;

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – 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, 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 чрез 
сътрудничество с участниците в 
света на изследователската дейност 
и образованието, трансфера на 
технологии, приложните 
изследвания, технологичното 
развитие и демонстрационните 
съоръжения, с цел да се подпомогнат 
предприятията в разработването на 
по-иновативни продукти, процеси 
маркетинг и услуги и разнообразяване 
на националната/регионалната 
икономика чрез нови дейности за 
осигуряване на висок растеж;

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа за изгражданите на 
капацитет за бързото икономическо 
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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, 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 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.

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 - точка 2 - уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) подобряване на достъпа до ИКТ и на 
тяхното използване и качество:

(2) В съответствие с целите на 
Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа, 
подобряване на достъпа до ИКТ и на
тяхното използване и качество чрез:

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разгръщане на широколентовия 
достъп и въвеждане на високоскоростни 
мрежи;

а) разгръщане на широколентовия 
достъп и въвеждане на високоскоростни 
мрежи, както и на подкрепа за 
приемането на бъдещите 
бързоразвиващи се технологии, на 
цифровата икономика и на открита, 
достъпна, надеждна и перспективна 
инфраструктура за достъп от ново 
поколение в областите, които не са 
достатъчно обхванати от частните 
инвестиции или където пазарът не 
функционира правилно;

приемането на модели за дългосрочно 
инвестиране следва да бъде извършено 
в съответствие с насоките на ЕС 
относно инвестициите в 
широколентови мрежи и при спазване 
на правилата за държавните помощи. 
Това следва да засили регионалните 
иновации и конкурентоспособността, 
да гарантира висока степен на 
конкуренция и да създаде равни 
условия за всички участници на 
пазара. Получената инфраструктура 
следва да позволи разделяне на 
услугите на равнище краен 
потребител, както и 
диференцирането на услугите и на 
оперативната съвместимост на 
мрежите и независимостта на 
операторите и доставчиците на 
услуги.

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 5 – точка 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) ако основната цел за 
широколентов достъп по Програмата 
в областта на цифровите технологии 
за Европа не бъде постигната до 2013 
г., би било възможно даването на 
разрешение за инвестиции, чрез които 
останалата част от населението да 
бъде обхваната посредством 
сателитна връзка;

Or. en

Обосновка

Инвестиционният приоритет не е включен нито в предложението, нито в работния 
документ на службите на Комисията, но независимо от това той е в съответствие с 
Програма в областта на цифровите технологии за Европа.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 5 – 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 
здравеопазване;

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения, които 
допринасят за посрещане на 
бъдещите обществени 
предизвикателства и възможности, 
като например електронно обучение, 
електронно здравеопазване, 
застаряването на населението, 
намаляването на въглеродните 
емисии, ефективност на ресурсите, 
образование, електронно приобщаване, 
електронна култура, енергийна 
ефективност, интегрирани ИКТ 
решения за „интелигентни градове", 
осведоменост и оправомощаване на 
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потребителите, приложения на 
електронното управление с цел 
засилване на новаторството, 
осъвременяване на публичната
администрация и достъп на 
гражданите до тези услуги, 
включително за маргинализираните 
групи и лицата с увреждания;

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 5 – точка 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) насърчаване на образование и 
обучение за използването на ИКТ;

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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 резултати от научни 
изследвания и стимулиране на 
създаването на нови предприятия, 
включително бизнес инкубатори, 
също така чрез предоставяне на 
помощна инфраструктура;
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Or. en

Обосновка

Добавяне на „помощни инфраструктури” с цел инвестициите в широколентови 
инфраструктури да станат възможни.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3 – буква 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 
нови вериги за създаване на стойност 
и организация на маркетинга, по-
специално за насърчаване на тяхната 
интернационализация;

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) поощряване на предприемаческия 
дух, включително чрез предоставяне 
на начален капитал, гаранции, заеми 
и финансиране от типа „мецанин“ и 
първоначален рисков капитал чрез 
финансови инструменти и подкрепа 
за разработване на бизнес планове;

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) поощряване на икономическото 
оползотворяване на нови идеи и 
резултати от научни изследвания и 
създаване на повече предприятия с 
интензивно използване на знания чрез 
намеси, съобразени с конкретните 
нужди на МСП на различните етапи 
от развитието и по веригата за 
създаване на стойност чрез иновации;

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) поощряване на услуги за бизнес 
консултации, по-конкретно в 
областта на първоначалното 
формиране на предприятията, бизнес 
трансфер, достъп до нови пазари, 
бизнес стратегия и мониторинг, 
трансфер на технологии и 
далновидност, както и новаторство, 
основано върху дизайна и ориентирано 
към потребителя, увеличаване на 
капацитета за управление на 
иновациите и насърчаване и 
използване на тези услуги;

Or. en
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Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3 – буква б г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) насърчаване на разработването на 
интернет инструменти за 
предоставяне на целева информация и 
за улесняване на регулаторните 
процедури за МСП, особено в 
областта на обществените поръчки, 
законодателството в областта на 
трудовата заетост, социалното 
осигуряване, данъчното облагане и 
стандартизацията;

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3 – буква б д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бд) развитие на МСП в 
нововъзникващи области, свързани с 
европейските и регионалните 
предизвикателства, като например 
творческия и културния отрасъл, 
нови форми на туризъм, иновационни 
услуги, отразяващи нови обществени 
изисквания, или продукти и услуги, 



PE486.187v02-00 18/23 PA\898466BG.doc

BG

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

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – точка 3 – буква б е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бе) подкрепа за създаването и 
повишаването на капацитета по 
отношение на разработването на 
услуги и продукти;

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – точка 4 – буква в)

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) предоставяне на подкрепа за 
енергийната ефективност, за по-широко 
използване на договорите за 
енергоспестяване с гарантиран 
резултат и за използването на 
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възобновяема енергия по-специално в 
публични инфраструктури и за основно 
обновяване на жилищния сектор;

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – 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 и намеси в 
градските райони, включително 
обществени системи за осветление и 
интелигентни енергийни мрежи;

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – точка 4 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) поощряване на иновационни 
системи, по-специално 
дребномащабни отоплителни и 
електрически инсталации;

Or. en
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – точка 4 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) енергийна ефективност и 
отопляне и охлаждане на обществени 
сгради от възобновяеми източници, 
по-конкретно демонстрацията на 
сгради с нулеви емисии и с позитивна 
енергия, както и основно обновяване 
на съществуващите сгради до отвъд 
оптималните по отношение на 
разходите равнища;

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – точка 4 – буква д в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) рационализиране на 
иновационните технологии за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници, по-
специално технологиите, посочени в 
Стратегическия план за енергийни 
технологии и в Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г., наред с 
биогоривата от второ и трето 
поколение;

Or. en
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Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети. 

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 5 – точка 4 – буква д г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) подкрепа за внедряване на 
производството на енергия от 
възобновяеми морски източници, 
включително енергията на приливите 
и отливите и енергията на вълните;

Or. en

Обосновка

Подбор на елементи от работния документ на службите на Комисията (SWD(2012) 
61 окончателен), използван с цел гарантиране на по-добро определение на 
инвестиционните приоритети.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – точка 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разработване на екологосъобразни и 
нисковъглеродни транспортни системи 
и насърчаване на устойчиво развита 
градска мобилност;

в) разработване на екологосъобразни и 
нисковъглеродни транспортни системи 
и насърчаване на устойчиво развита 
градска и междуградска мобилност;

Or. it
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 6 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите показатели, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, се използват по 
целесъобразност и в съответствие с член 
24, параграф 3 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]. По отношение на 
общите показатели — за базовите 
стойности се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 2022 
г.

Общите показатели, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, се използват по 
целесъобразност след провеждане на 
консултации с държавите членки и с 
регионите и в съответствие с член 24, 
параграф 3 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР]. По отношение на 
общите показатели — за базовите 
стойности се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 2022 
г.

Or. en

Обосновка

Регионите играят ключова роля за определяне на показателите, тъй като те са 
получатели на средства.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. Всяка държава членка, в 
сътрудничество с регионалните 
органи, 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.

Or. it
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Обосновка

По отношение на политиката на ЕС на сближаване и за развитие на градската среда 
е важно да се подчертае жизненоважната роля на регионалните органи, които са 
институции, които направляват и прилагат на местно равнище стратегиите за 
намеса, посочени в програмните документи.

Изменение 38

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.

1. Комисията създава редовно, в 
съответствие с член 51 от Регламент
(EС) № […]/2012 [РОР] и в 
сътрудничество с Комитета на 
регионите и с подкрепата на 
съответните програми за 
териториално сътрудничество,
платформа за градско развитие, за да 
насърчава изграждането на капацитет и 
на мрежи, както и за политически 
диалог и обмяната на опит относно 
градоустройствената политика на 
равнището на ЕС, по-специално в 
области, свързани с инвестиционните 
приоритети на ЕФРР и с устойчивото 
градско развитие.

Or. en

Обосновка

Не съществува основание за ограничаване на обхвата на мрежите и обмена на опит 
между градовете. Програмата за градско развитие ще продължи да бъде от особена 
важност за градовете, които не участват в платформата, но също може да се 
превърне в програма да разширяване на сътрудничеството както между градовете в 
програмата, така и градовете извън програмата.


