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Изменение 1
Корнелия Ернст

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че работата по МФР не следва 
при никакви обстоятелства да оказва 
влияние върху работата по регламенти, 
определящи приложното поле на 
подкрепа и правилата за прилагане на 
отделните фондове, и че следователно 
следва да зачита ролята на Европейския 
парламент в преговорите относно 
правното основание за политиката на 
сближаване; изразява дълбоко 
съжаление по повод на факта, че 
преговорите относно МФР за периода 
2014 – 2020 г. не следваха този принцип, 
вследствие на което работата по МФР 
оказа значително влияние върху
законодателните преговори относно
регламентите за политиката на 
сближаване както по отношение на 
съдържанието, така и по отношение на 
времевия график;

2. счита, че работата по МФР не следва 
при никакви обстоятелства да оказва 
влияние върху работата по регламенти,
определящи приложното поле на 
подкрепа и правилата за прилагане на 
отделните фондове, и че следователно 
следва да зачита ролята и 
прерогативите на Европейския 
парламент в преговорите относно 
правното основание за политиката на 
сближаване; изразява дълбоко
съжаление по повод на факта, че 
преговорите относно МФР за периода 
2014 – 2020 г. не следваха този принцип, 
вследствие на което работата по МФР 
оказа значително влияние върху 
регламентите за политиката на 
сближаване както по отношение на 
съдържанието, така и по отношение на 
времевия график; ето защо изразява 
съжаление по повод на включването в 
политическото споразумение на 
Европейския съвет на 
макроикономическата обусловеност и 
резерва за изпълнение, които съгласно 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз попадат в обхвата 
на процедурата за съвместно вземане 
на решение; 

Or. en

Изменение 2
Корнелия Ернст

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава, че разискванията относно 
ресурсите за политиката на сближаване 
следва да се основават на анализ на 
потребностите и да вземат предвид 
оценката на прилагането на политиката 
в предишния програмен период;
припомня, че политиката на сближаване 
е насочена към привличане на 
инвестиции и насърчаване на растежа и 
по тази причина ще нарасне значението 
й като инструмент на ЕС за 
подпомагане на растежа, за създаване на 
работни места, стимулиране на 
публичните инвестиции и намаляване 
на социалните неравенства;

3. подчертава, че разискванията относно 
ресурсите за политиката на сближаване 
следва да се основават на анализ на 
потребностите от регионално и 
местно развитие и да вземат предвид 
оценката на прилагането на политиката 
в предишния програмен период;
припомня, че политиката на сближаване 
е насочена към привличане на 
инвестиции и насърчаване на растежа и 
по тази причина ще нарасне значението 
й като инструмент на ЕС за 
подпомагане на растежа, за създаване на 
работни места, стимулиране на 
публичните инвестиции и насърчаване 
на социалното приобщаване; ето 
защо подчертава, че намаляването на 
бюджета на ЕС неизбежно ще 
увеличи дисбалансите, ще 
възпрепятства икономическото 
развитие и ще подкопае принципа на 
солидарност;

Or. en

Изменение 3
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че разискванията относно 
ресурсите за политиката на сближаване 
следва да се основават на анализ на 
потребностите и да вземат предвид 
оценката на прилагането на политиката 
в предишния програмен период;
припомня, че политиката на сближаване 
е насочена към привличане на 
инвестиции и насърчаване на растежа и 
по тази причина ще нарасне значението 

3. подчертава, че разискванията относно 
ресурсите за политиката на сближаване 
следва да се основават на анализ на 
потребностите и да вземат предвид 
оценката на прилагането на политиката 
в предишния програмен период;
припомня, че политиката на сближаване 
е насочена към привличане на 
инвестиции и насърчаване на растежа и 
по тази причина ще нарасне значението 
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й като инструмент на ЕС за 
подпомагане на растежа, за създаване на 
работни места, стимулиране на 
публичните инвестиции и намаляване на 
социалните неравенства;

й като инструмент на ЕС за 
подпомагане на растежа, за създаване на 
работни места, стимулиране на 
публичните инвестиции, решаване на 
проблемите, свързани с изменението 
на климата и зависимостта от 
енергия, както и намаляване на 
социалните неравенства с оглед на 
постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“;

Or. ro

Изменение 4
Франсоа Алфонси, Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че разискванията относно 
ресурсите за политиката на сближаване 
следва да се основават на анализ на 
потребностите и да вземат предвид 
оценката на прилагането на политиката 
в предишния програмен период;
припомня, че политиката на сближаване 
е насочена към привличане на 
инвестиции и насърчаване на растежа и 
по тази причина ще нарасне значението 
й като инструмент на ЕС за 
подпомагане на растежа, за създаване 
на работни места, стимулиране на 
публичните инвестиции и намаляване 
на социалните неравенства;

3. подчертава, че разискванията относно 
ресурсите за политиката на сближаване 
следва да се основават на анализ на 
потребностите и да вземат предвид 
оценката на прилагането на политиката 
в предишния програмен период;
припомня, че политиката на сближаване 
е насочена към привличане на 
инвестиции и насърчаване на растежа за 
борба с кризата и по тази причина ще 
нарасне значението й като инструмент 
на ЕС за подпомагане на устойчивия 
растеж, за създаване на работни места, 
стимулиране на публичните 
инвестиции, намаляване на социалните 
неравенства и на бедността, 
стимулиране на енергийния преход и 
борба с изменението на климата;

Or. en

Изменение 5
Юнус Омаржи
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Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. възразява срещу прецедента, 
създаден от Съвета на Европейския 
съюз във връзка с бюджетните 
кредити от структурните фондове, 
предназначени за новия най-
отдалечен регион Майот в рамките 
на МФР за периода 2014 – 2020 г.;
подчертава, че досега нито един 
регион не е получавал финансиране с 
еднократна сума при отсъствието на 
каквото и да било правно основание 
или каквито и да било приложими 
критерии; отбелязва, че този 
прецедент накърнява зачитането на 
принципа на равенство между 
регионите и на класификацията на 
регионите в категории, определени 
съгласно общи правила за фондовете;

Or. fr

Изменение 6
Ламберт ван Нистелрой

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява дълбока загриженост по 
повод на факта, че размерът на 
неплатени сметки в края на годината се 
увеличава непрекъснато и счита, че 
политиката на сближаване е засегната в 
най-голяма степен от недостига на 
средства в бюджета на ЕС; по тази 
причина призовава за структурна
реформа на бюджета на ЕС, в т.ч. 
реформа на собствените средства.

5. изразява дълбока загриженост по 
повод на факта, че размерът на 
неплатени сметки в края на годината се 
увеличава непрекъснато и счита, че 
политиката на сближаване е засегната в 
най-голяма степен от недостига на 
средства в бюджета на ЕС; стига до 
заключението, че останалите 
нерешени въпроси от периода 2007 –
2014 г. не са разрешени в МФР 2014 –
2020; по тази причина призовава за
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допълнителна реформа на бюджета на 
ЕС, в т.ч. реформа на собствените 
средства.

Or. en


