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Изменение 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при 
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да предприемат 
инициативи за създаването на нови, 
устойчиви работни места;

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при 
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с 
възможно най-добрата заетост; 
подчертава, че европейските структурни 
фондове могат да насърчават регионите 
да предприемат инициативи за 
създаването на нови, устойчиви работни 
места; препоръчва регионалните и 
местните органи да поддържат 
необходимия постоянен контакт с 
бизнес средите, организациите на 
работодателите, синдикатите и 
неправителствените организации 
(НПО) с цел да се даде обективен 
израз на нуждите на пазара на труда 
в средно- и дългосрочен план;

Or. ro

Изменение 2
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при 

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при 
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премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да предприемат
инициативи за създаването на нови, 
устойчиви работни места;

премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове трябва да бъдат 
използвани от регионите за 
предприемането на инициативи за 
създаването на нови, устойчиви работни 
места; подчертава важността на 
това, държавите-членки да 
използват Европейския социален 
фонд, за да инвестират в умения, 
заетост, дейности по обучение и 
преквалификация с цел да се създават 
повече и по-добри работни места чрез 
национални, регионални и местни 
проекти;

Or. en

Изменение 3
Richard Seeber

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при 
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да предприемат 
инициативи за създаването на нови, 
устойчиви работни места;

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при 
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да предприемат 
инициативи за създаването на нови, 
устойчиви и трайни работни места, не 
на последно място в сферата на 
технологиите на бъдещето; 
отбелязва, че подобно финансиране 
от структурните фондове може да 
помогне за намаляване на емисиите 
на CO2; 
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Or. de

Изменение 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да предприемат 
инициативи за създаването на нови, 
устойчиви работни места;

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика и за смекчаването на 
последиците от икономическата 
криза, тъй като помага за 
премахването на регионалните различия 
и създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да предприемат 
инициативи за създаването на нови, 
устойчиви работни места; счита, че 
професионалният опит на по-
възрастните хора може също така да 
допринесе за тези инициативи, като 
се има предвид нарастващият дял на 
по-възрастните хора в населението 
на ЕС;

Or. ro

Изменение 5
Tamás Deutsch, László Surján

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
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икономика, като я подпомага при 
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да предприемат 
инициативи за създаването на нови, 
устойчиви работни места;

икономика, като я подпомага при 
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да предприемат 
инициативи за създаването на нови, 
устойчиви работни места, особено в 
някои периферни и погранични 
райони, които все по-осезаемо се 
изправят пред предизвикателствата, 
породени от безработицата;

Or. hu

Изменение 6
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да 
предприемат инициативи за 
създаването на нови, устойчиви 
работни места;

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, тъй като помага за
премахването на регионалните 
различия, стимулирането на 
икономиката и създаването на 
общество с пълна заетост; подчертава, 
че потенциалът на европейските 
структурни фондове и на Кохезионния 
фонд за създаването на нови и 
устойчиви работни места следва да бъде 
оползотворен;

Or. en
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Изменение 7
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с 
пълна заетост; подчертава, че 
европейските структурни фондове могат 
да насърчават регионите да 
предприемат инициативи за създаването 
на нови, устойчиви работни места;

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, тъй като помага за
премахването на регионалните различия 
и стимулирането на пазара на труда; 
подчертава, че европейските структурни 
фондове могат да насърчават регионите 
да предприемат инициативи за 
създаването на нови, устойчиви работни 
места;

Or. fr

Изменение 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да предприемат 
инициативи за създаването на нови,
устойчиви работни места;

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, тъй като помага за 
премахването на регионалните различия 
и създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че регионите 
следва да използват европейските 
структурни фондове, за да предприемат 
инициативи за създаването на нови,
устойчиви работни места; 

Or. de
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Изменение 9
Андрей Ковачев

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, като я подпомага при
премахването на регионалните различия 
и при създаването на общество с пълна 
заетост; подчертава, че европейските 
структурни фондове могат да 
насърчават регионите да предприемат 
инициативи за създаването на нови, 
устойчиви работни места;

1. счита, че политиката на сближаване 
на ЕС играе решаваща роля за 
развитието на потенциал за разкриване 
на работни места на една устойчива 
икономика, тъй като помага за 
премахването на регионалните различия 
и създаването на общество с високо 
равнище на заетост; подчертава, че 
европейските структурни фондове могат 
да насърчават регионите да 
предприемат инициативи за създаването 
на нови, устойчиви работни места;

Or. en

Изменение 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава в тази връзка 
важността на концепцията за 
интегрирано развитие на градските 
райони; при това устойчивото 
преустройство на 
необлагодетелстваните градски 
райони може да изиграе ролята на 
пилотна програма и да покаже как 
цели по отношение на околната среда 
може да бъдат насърчавани заедно с 
цели в социалната и икономическата 
сфера; счита, че предпоставка за 
това са ясни политически рамкови 
условия, към които спадат запазване 



AM\815619BG.doc 9/32 PE441.220v01-00

BG

на насърчаването на градското 
измерение в структурните фондове и 
продължаване на насърчаването на 
енергийната ефективност при 
строежа на жилища за социално 
настаняване;

Or. de

Изменение 11
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. посочва, че местните и 
регионалните органи играят 
централна роля в прехода към повече 
устойчивост, тъй като чрез 
интелигентна енергийна политика за 
активно насърчаване на използването 
на енергия от възобновяеми 
източници на местно равнище, 
децентрализирано снабдяване с 
енергия и повишена енергийна 
ефективност те не само се борят с 
изменението на климата, но също 
така откриват пред гражданите 
перспективи за нови икономически 
възможности и нови възможности за 
заетост; поради това призовава 
държавите-членки в оперативните 
програми при всички видове 
инвестиции да отделят повече 
внимание на мерки за насърчаване на 
прехода към по-голяма устойчивост и 
борба с изменението на климата;  

Or. de
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Изменение 12
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изтъква, че в контекста на 
настоящата икономическа криза и на 
въпроса за изменението на климата е 
от първостепенна важност да се 
подкрепя развитието на една „зелена“ 
икономика; подчертава, че в тази 
насока политиката на сближаване на 
ЕС е ключово средство, което може 
да помогне при създаването на нови 
работни места;

Or. en

Изменение 13
Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изтъква ролята, която трябва да 
играят органите на регионално и 
местно равнище за насърчаване на 
устойчива икономика, по-специално 
по отношение на тяхната 
способност да подпомагат връзките 
между центровете за образование, 
обучение и научни изследвания и 
малките и средните предприятия 
(МСП); 

Or. es
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Изменение 14
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. посочва, че въздействието на 
изменението на климата в Европа е 
различно в отделните региони, че 
съгласно проучване на Комисията1

регионите в Южна и Източна Европа, 
където живее над една трета от 
населението на Европейския съюз, са 
изложени в особено голяма степен на 
натиска на изменението на климата, 
че най-уязвимите групи от 
населението са и най-силно 
засегнатите, както и че в резултат 
на това може да възникнат по-големи 
регионални и социални дисбаланси;
__________________________________
1 Проучване на Комисията „Регионите през 2020 г. - оценка 
на бъдещите предизвикателства за регионите на ЕС”
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (ноември 2008 г.).

Or. de

Изменение 15
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, която е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 

2. признава важната роля на местните 
органи за училищното образование, 
което е основа за придобиване на нови, 
ориентирани към бъдещето 
компетентности; посочва, че рамковите 
условия за образование в много 
държави са въпрос на регионална 
отговорност; следователно насърчава 
регионите да използват структурните 
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устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование;

фондове за образователна 
инфраструктура, особено в 
необлагодетелствани градски райони 
и региони и да направят 
всеобхватното и интегриращо 
училищно образование възможно, 
като използват тази подкрепа;
посочва значителния потенциал (за 
образование и обучение), който 
предлага свързването в мрежа на 
местните и регионалните органи и 
предприятията и сдруженията по 
отношение на създаването на
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование;

Or. de

Изменение 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, която е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование;

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, което е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование; препоръчва 
местните и регионалните органи да 
насърчават учебните заведения да 
обвържат учебния план с 
тенденциите на пазара на труда;

Or. ro
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Изменение 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, която е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование;

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, което е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места;

Or. de

Изменение 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, която е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование;

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, което е основа за придобиване на 
нови компетентности, включително 
чрез учене през целия живот и 
преквалификация; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование, като 
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постави акцент върху равните 
възможности;

Or. ro

Изменение 19
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, която е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование;

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, включително напускащите 
училище без придобита 
квалификация, като основа за 
придобиване на нови компетентности; 
посочва, че рамковите условия за 
образование и обучение в много 
държави са въпрос на регионална и 
местна отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование;

Or. en

Изменение 20
Tamás Deutsch, László Surján

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, която е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, която е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
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регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование; 

регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност, висше образование и 
научноизследователска и развойна 
дейност;

Or. hu

Изменение 21
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, която е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
регионална отговорност; следователно 
насърчава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование;

2. признава важната роля на местните 
органи за образованието на младите 
хора, която е основа за придобиване на 
нови компетентности; посочва, че 
рамковите условия за образование и 
обучение в много държави са въпрос на 
регионална отговорност; следователно 
призовава регионите да използват 
структурните фондове, за да открият 
устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска 
мобилност и образование;

Or. de

Изменение 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава важността на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) за регионалното 
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групиране чрез свързването на 
научноизследователската дейност, 
новаторството и инфраструктурата 
на местно равнище в рамките на нови 
технологии, например при енергията 
от възобновяеми източници и 
енергийната ефективност; посочва, 
че подобно групиране може да даде 
решаващ импулс за икономическото 
развитие на местно равнище и да 
създаде нови работни места в 
регионите;

Or. de

Изменение 23
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. съзнава факта, че схемите за 
финансиране от ЕС и на национално и 
регионално равнище остават 
некоординирани в голяма степен и 
поради това подчертава 
необходимостта от по-добро 
координиране на различни равнища 
между програмите и от подкрепа за 
създаването на повече 
взаимодействия между различните 
общи политики чрез използването на 
структурните фондове, фондовете за 
земеделието и за развитие на 
селските райони, рамковата програма 
за научни изследвания и Рамковата 
програма за конкурентоспособност и
новаторство (ПКН) с цел 
постигането на целите на 
стратегията „ЕС 2020“;

Or. en
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Изменение 24
László Surján, Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изтъква добавената стойност на 
идеята за учене през целия живот и 
призовава държавите-членки да 
съставят подробни планове за 
потенциала на местно равнище с цел 
да организират съобразени с 
търсенето обучения, като съчетаят 
наличните ресурси с реалните нужди, 
както и да възвърнат престижа на 
професионалното средно образование 
чрез предоставянето на образование, 
отговарящо на високи стандарти, 
особено в региони, където 
потенциалът на местно равнище и 
традиционните сфери на труд 
изискват да бъдат развити изцяло 
специални умения и знания; призовава 
Комисията да предостави на 
държавите-членки достатъчно 
техническа подкрепа за начина на 
съставяне на планове на нуждите на 
местно равнище и отбелязва, че 
професионалните 
среднообразователни училища с 
високи стандарти могат да 
допринесат за намаляване на 
безработицата сред притежаващите 
образователна степен и да доведат до 
устойчива заетост;

Or. en

Изменение 25
Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. подчертава важността на това, 
да се насърчава устойчивото 
развитие, заетостта и 
икономическото и социално 
сближаване чрез проучване на 
образованието, обучението, 
научноизследователската дейност и 
новаторството; изтъква 
необходимостта от насърчаване на 
инвестициите в тези сектори от 
страна на публичния сектор на 
всички равнища (местно, регионално, 
национално и европейско), както и от 
страна на частния сектор;

Or. es

Изменение 26
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. насърчава частния сектор да 
използва Европейския социален фонд 
като средство за насърчаване на 
предприемаческия подход и умения 
сред младите хора, както и за 
предоставяне на насоки за 
професионално развитие на хора, 
застрашени от безработица;

Or. en

Изменение 27
Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)
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Проектостановище Изменение

2б. посочва основната роля, която 
играят МСП при насърчаването на 
новаторството в Европа; поради 
това подчертава важността на това, 
да се улесни създаването на нови 
предприятия и да се подпомага 
тяхното укрепване, особено в 
сферата на устойчивата икономика;

Or. es

Изменение 28
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква в съответствие с 
Договорите значението на 
географската мобилност на 
работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт 
увеличава възможностите за достъп до 
работните места; във врака с това 
насърчава регионите да използват 
средства от структурните фондове за 
инфраструктурни мерки;

3. посочва, че личният автомобилен 
транспорт произвежда 30% от 
емисиите на CO2 и замърсява 
околната среда, особено в големите 
градове и икономическите центрове; 
изтъква, че оптимизираният местен 
обществен транспорт намалява 
замърсяването и същевременно
увеличава възможностите за достъп до 
работните места; посочва, че 
същевременно по този начин се 
създават нови работни места в 
обществения транспорт, в областта 
на велосипедните и други услуги и в 
производствения сектор; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
използват средства от структурните 
фондове за насърчаване на транспорт 
и транспортна инфраструктура, 
опазващи климата;

Or. de
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Изменение 29
Tamás Deutsch, László Surján

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква в съответствие с Договорите 
значението на географската мобилност 
на работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт увеличава 
възможностите за достъп до работните 
места; във врака с това насърчава 
регионите да използват средства от 
структурните фондове за 
инфраструктурни мерки;

3. изтъква в съответствие с Договорите 
значението на географската мобилност 
на работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт увеличава 
възможностите за достъп до работните 
места и че полученият 
мултиплициращ ефект е особено 
важен за пограничните региони, 
засегнати от високо равнище на 
безработица; във връзка с това 
насърчава регионите, както и 
местните и регионалните 
администрации и НПО в граничните 
райони, да използват средства от 
структурните фондове за 
инфраструктурни мерки, изпълнявани в 
контекста на националните и 
междурегионалните програми за 
сътрудничество;

Or. hu

Изменение 30
Richard Seeber

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква в съответствие с Договорите 
значението на географската мобилност 
на работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт увеличава 
възможностите за достъп до работните 

3. изтъква в съответствие с Договорите 
значението на географската мобилност 
на работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт увеличава 
възможностите за достъп до работните 
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места; във врака с това насърчава 
регионите да използват средства от 
структурните фондове за 
инфраструктурни мерки;

места; във връзка с това насърчава 
регионите да използват средства от 
структурните фондове за 
инфраструктурни мерки, тъй като 
преди всичко районите с 
неблагоприятно географско 
положение, като например 
планинските и островните региони, 
страдат от липса на адекватни 
местни транспортни връзки;

Or. de

Изменение 31
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква в съответствие с Договорите 
значението на географската мобилност 
на работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт увеличава 
възможностите за достъп до работните 
места; във врака с това насърчава 
регионите да използват средства от 
структурните фондове за 
инфраструктурни мерки;

3. изтъква в съответствие с Договорите 
значението на географската мобилност 
на работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт увеличава 
възможностите за достъп до работните 
места; във връзка с това насърчава 
регионите да използват средства от 
структурните фондове за 
инфраструктурни мерки, а Европейския 
социален фонд – за създаване на по-
добри възможности за образование и 
заетост за младите хора от селските 
райони;

Or. en

Изменение 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. изтъква в съответствие с Договорите 
значението на географската мобилност 
на работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт увеличава 
възможностите за достъп до работните 
места; във врака с това насърчава 
регионите да използват средства от 
структурните фондове за 
инфраструктурни мерки; 

3. изтъква в съответствие с Договорите 
значението на географската мобилност 
на работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт увеличава 
възможностите за достъп до работните 
места; във връзка с това насърчава 
регионите да използват средства от 
структурните фондове за 
инфраструктурни мерки и да използват 
връзките между регионите в 
различните страни за създаване на 
трансгранични местни транспортни 
мрежи;

Or. ro

Изменение 33
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква в съответствие с Договорите 
значението на географската мобилност 
на работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт увеличава 
възможностите за достъп до работните 
места; във врака с това насърчава 
регионите да използват средства от 
структурните фондове за 
инфраструктурни мерки;

3. изтъква в съответствие с Договорите 
значението на географската мобилност 
на работниците; отчита, че 
подобряването на мобилността 
посредством добър транспорт увеличава 
възможностите за достъп до работните 
места; във връзка с това насърчава 
регионите да използват средства от 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд за инфраструктурни мерки;

Or. en
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Изменение 34
Андрей Ковачев

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. освен това подчертава, че особено 
в градските райони регионалните и 
местните органи са в най-добра 
позиция и с най-големи възможности 
за създаване на необходимите условия 
за развитието на групи от 
иновативни предприятия, които 
понастоящем предоставят най-
устойчивата форма на създаване на 
работни места;

Or. en

Изменение 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава важността на 
мерките за насърчаване на растежа и 
заетостта в селските райони, за да се 
спре обезлюдяването на тези райони;

Or. de

Изменение 36
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. подчертава жизненоважното 
значение на малките и средните 
предприятия за устойчивото 
стимулиране на регионалната и 
местната заетост; поради това 
подчертава необходимостта от 
улесняване на достъпа на такива 
предприятия до финансиране от 
структурните фондове;

Or. fr

Изменение 37
Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта да се 
използва потенциалът за създаване на 
работни места на новата устойчива 
икономика за повишаване на 
качеството и броя на работните 
места;

Or. es

Изменение 38
Андрей Ковачев

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приканва отговорните служби в 
държавите-членки, както и Комисията, 
да засилят вниманието си към 
устойчивостта на съфинансираните 
мерки, както е предвидено в Общия 

4. приканва отговорните служби в 
държавите-членки, както и Комисията, 
да засилят вниманието си към 
устойчивостта на съфинансираните 
мерки, както е предвидено в Общия 
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регламент (1083/2006); напомня на 
компетентните служби, че средствата от 
структурните фондове следва да бъдат 
дългосрочно обвързани и че 
предприятията, които вероятно 
прехвърлят работни места, не 
трябва да бъдат подпомагани без 
проверка;

регламент (1083/2006); напомня на 
компетентните служби, че средствата от 
структурните фондове следва да бъдат 
дългосрочно обвързани и че 
финансиране трябва да се предоставя 
само след като се гарантира 
дълготрайността на операциите, 
както е посочено в член 57 от Общия 
регламент (1083/2006);

Or. en

Изменение 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приканва отговорните служби в 
държавите-членки, както и Комисията, 
да засилят вниманието си към 
устойчивостта на съфинансираните 
мерки, както е предвидено в Общия 
регламент (1083/2006); напомня на 
компетентните служби, че средствата от 
структурните фондове следва да бъдат 
дългосрочно обвързани и че 
предприятията, които вероятно 
прехвърлят работни места, не трябва да 
бъдат подпомагани без проверка;

4. приканва отговорните служби в 
държавите-членки, както и Комисията, 
да засилят вниманието си към 
устойчивостта на съфинансираните 
мерки, както е предвидено в Общия 
регламент (1083/2006); напомня на 
компетентните служби, че средствата от 
структурните фондове следва да бъдат 
дългосрочно обвързани и че 
предприятията, които вероятно 
прехвърлят работни места, не трябва да 
бъдат подпомагани без проверка;
призовава компетентните органи да 
използват подходящи механизми за 
санкциониране с цел предотвратяване 
на т.нар. „пазаруване на субсидии”;

Or. de

Изменение 40
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. приканва отговорните служби в 
държавите-членки, както и Комисията, 
да засилят вниманието си към 
устойчивостта на съфинансираните 
мерки, както е предвидено в Общия 
регламент (1083/2006); напомня на 
компетентните служби, че средствата от 
структурните фондове следва да бъдат 
дългосрочно обвързани и че 
предприятията, които вероятно 
прехвърлят работни места, не трябва да 
бъдат подпомагани без проверка;

4. приканва отговорните служби в 
държавите-членки, както и Комисията, 
да засилят вниманието си към 
устойчивостта на съфинансираните 
мерки; напомня на компетентните 
служби, че средствата от структурните 
фондове следва да бъдат дългосрочно 
обвързани и че предприятията, които 
вероятно прехвърлят работни места, не 
трябва да бъдат подпомагани без 
проверка;

Or. de

Изменение 41
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава регионите и градовете 
да приемат амбициозни устойчиви 
политики в областта на 
обществените поръчки, които играят 
ключова роля в максимизирането на 
потенциала за работни места, като 
създават икономическо търсене и 
подкрепят устойчивия икономически 
сектор; призовава Европейската 
комисия да насърчава регионите и 
градовете за въвеждане на устойчиви 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, напр. чрез обмен на най-
добри практики, курсове за обучение и 
кампании за повишаване на 
осведомеността;

Or. en
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Изменение 42
Андрей Ковачев

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда;

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда; подчертава необходимостта 
от конкретизиране на свързаните с 
изпълнението елементи на проекта и 
от близко сътрудничество с 
Комитета на регионите и 
организациите, представляващи 
мрежи от региони;

Or. en

Изменение 43
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда.

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики.

Or. de
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Изменение 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. потвърждава подкрепата си за
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда.

5. посочва пилотния проект „ЕРАЗЪМ 
за местни и регионални служители“, 
който може да подпомогне общините и 
регионите при обмена на модели на най-
добри практики, доколкото това е 
приложимо на практика и 
осъществимо от гледна точка на 
финансовата рамка, и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда.

Or. de

Изменение 45
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда.

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на
труда, при условие че проектът не 
изисква непропорционално високи 
административни разходи.

Or. de
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Изменение 46
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда;

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда; призовава Комисията да ускори 
процеса на изпълнение на този 
пилотен проект;

Or. en

Изменение 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. потвърждава подкрепата си за
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда. 

5. призовава Комисията да продължи
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и да подобри 
административния капацитет чрез 
приемане на успешните модели, и при 
това може да има мултипликационен 
ефект върху политиката в областта на 
пазара на труда.

Or. ro
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Изменение 48
Tamás Deutsch, László Surján

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда.

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите, и 
по-специално изборните 
представители от пограничните 
региони, при обмена на модели на най-
добри практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда.

Or. hu

Изменение 49
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. потвърждава подкрепата си за
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда;

5. призовава Комисията да гарантира 
продължаването на пилотния проект 
„ЕРАЗЪМ за местни и регионални 
служители“, който трябва да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики с цел постигане на
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда;

Or. en
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Изменение 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда.

5. потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и 
регионални служители“, който може да 
подпомогне общините и регионите при 
обмена на модели на най-добри 
практики, включително чрез 
насърчаване на местните 
инициативи, и при това да има 
мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на 
труда.

Or. ro

Изменение 51
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава държавите-членки да 
използват част от приходите, 
генерирани чрез схемата за търговия с 
емисии, за свързани с климата мерки 
на местно равнище, тъй като това 
ще подпомогне създаването на 
работни места и ще помогне на 
държавите-членки да намалят 
емисиите на парникови газове;

Or. en
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Изменение 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. препоръчва регионалните органи 
да приемат стратегии за развитие в 
съответствие с целите на 
стратегията „ЕС 2020” с цел 
създаване на нови работни места в 
една устойчива икономика.

Or. ro


