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Изменение 1
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. споделя становището, наред с 
Комисията и Съвета, че
законодателните промени, извършени 
във връзка с Европейския план за 
икономическо възстановяване, ще 
съдействат за превръщане на 
структурните фондове в ценен 
инструмент за възстановяване на 
европейската икономика през 2010 г.; 
във връзка с това призовава държавите-
членки да следят за оптимално 
използване на новите инструменти и 
опростените процедури с цел 
ускоряване на прилагането и 
стимулиране на икономическата 
дейност; в допълнение, изисква 
държавите-членки да гарантират, че 
опростяването на процедурите няма да 
доведе до злоупотреба с обществени 
средства;

3. споделя становището, наред с 
Комисията и Съвета, че 
законодателните промени, извършени 
във връзка с Европейския план за 
икономическо възстановяване, ще 
съдействат за превръщане на 
структурните фондове в ценен 
инструмент за възстановяване на 
европейската икономика през 2010 г.; 
във връзка с това призовава държавите-
членки да следят за оптимално 
използване на новите инструменти и 
опростените процедури с цел 
ускоряване на прилагането, като 
полагат всички усилия да гарантират 
навременното усвояване на 
средствата, отпуснати за 
националните оперативни програми и 
съответстващите им проекти, и да 
увеличат в максимална степен 
техния мултиплициращ ефект за 
стимулиране на икономическата 
дейност, което е от жизненоважно 
значение за регионите, силно 
зависими от публични инвестиции, 
като например най-отдалечените 
региони; в допълнение, изисква 
държавите-членки да гарантират, че 
опростяването на процедурите е 
съпроводено от ефективни системи 
за управление и контрол, имащи за 
цел оптимизирането на капацитета 
за усвояване на фондовете при 
същевременно предотвратяване на 
злоупотребите с тях;
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Изменение 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва, че граничните региони 
бяха сред най-тежко засегнатите от 
икономическия спад поради 
намаляването на международната и 
трансграничната търговия; 
призовава Комисията и държавите-
членки да вземат това предвид при 
отпускането на средства и 
изпълнението на проекти по 
регионалните фондове;
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