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Изменение 1
Markus Pieper, László Surján, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. изтъква, че измерването на 
регионалните икономически 
резултати и просперитет безспорно 
представлява аспект на политиката 
на сближаване и на структурната 
политика и поради това попада в 
областта на отговорност на 
комисията по регионално развитие;

Or. de

Изменение 2
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията да предостави на 
разположение на европейските 
политики набор от допълнителни 
спрямо БВП показатели, с цел да 
бъдат подобрени условията за вземане 
на решения и да бъде даден по-
задоволителен отговор на тревогите 
на гражданите от европейските 
региони; с оглед на това подкрепя 
дейностите на Евростат;

заличава се

Or. en
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Изменение 3
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията да предостави на 
разположение на европейските 
политики набор от допълнителни 
спрямо БВП показатели, с цел да 
бъдат подобрени условията за вземане 
на решения и да бъде даден по-
задоволителен отговор на тревогите 
на гражданите от европейските 
региони; с оглед на това подкрепя 
дейностите на Евростат;

заличава се

Or. ro

Изменение 4
Markus Pieper, László Surján

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията да предостави на 
разположение на европейските 
политики набор от допълнителни 
спрямо БВП показатели, с цел да бъдат 
подобрени условията за вземане на 
решения и да бъде даден по-
задоволителен отговор на тревогите на
гражданите от европейските 
региони; с оглед на това подкрепя 
дейностите на Евростат;

1. отбелязва предложението на 
Комисията да използва други,
допълнителни спрямо БВП показатели, 
с цел измерване на регионалния 
просперитет и иновации и 
предоставяне на по-задоволителен 
отговор на тревогите на групите със 
специални интереси; с оглед на това 
подкрепя дейностите на Евростат;

Or. de



AM\833559BG.doc 5/51 PE450.612v01-00

BG

Изменение 5
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията да предостави на 
разположение на европейските 
политики набор от допълнителни 
спрямо БВП показатели, с цел да бъдат 
подобрени условията за вземане на 
решения и да бъде даден по-
задоволителен отговор на тревогите 
на гражданите от европейските 
региони; с оглед на това подкрепя 
дейностите на Евростат;

1. приветства предложението на 
Комисията да обсъди предимствата на
набор от допълнителни спрямо БВП 
показатели, сред които и, наред с 
другото, разполагаемия доход на 
домакинствата, с оглед постигането 
на по-добра информираност при 
вземането на решения по отношение 
на регионалната политика; с оглед на 
това подкрепя дейностите на Евростат;

Or. en

Изменение 6
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията да предостави на 
разположение на европейските 
политики набор от допълнителни 
спрямо БВП показатели, с цел да бъдат 
подобрени условията за вземане на 
решения и да бъде даден по-
задоволителен отговор на тревогите 
на гражданите от европейските 
региони; с оглед на това подкрепя 
дейностите на Евростат;

1. изразява положителното си 
отношения спрямо предложението на 
Комисията да обмисли 
предоставянето на набор от 
допълнителни спрямо БВП показатели 
на разположение на европейските 
политики; при все това признава, че 
от начуна гледна точка досега няма 
допълнителни критерии с 
надеждност като тази на БВП;

Or. en
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Изменение 7
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. одобрява предложението на 
Комисията да предостави на 
разположение на европейските 
политики набор от допълнителни 
спрямо БВП показатели, с цел да бъдат 
подобрени условията за вземане на 
решения и да бъде даден по-
задоволителен отговор на тревогите на 
гражданите от европейските региони; с 
оглед на това подкрепя дейностите на 
Евростат;

1. одобрява предложението на 
Комисията да предостави на 
разположение на европейските 
политики други, допълнителни спрямо 
БВП показатели, с цел да бъдат 
подобрени условията за вземане на 
решения и да бъде даден по-
задоволителен отговор на тревогите на 
гражданите от европейските региони; в 
тази връзка изтъква, че редица 
национални и международни 
участници са признали уместността 
на допълнителните спрямо БВП 
показатели; с оглед на това подкрепя 
дейностите на Евростат;

Or. fr

Изменение 8
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че БВП трябва да остане 
основният критерий за определяне на 
пригодността за получаване на 
помощ в областта на регионалната 
политика, но могат да се добавят и 
други измерими показатели, ако се 
докаже, че са уместни, като 
националните органи разполагат с 
възможност да прилагат, на 
подходящ етап от процеса на 
вземането на решения, други 
показатели, които отчитат 
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специфичните характеристики на 
регионите и градовете;

Or. en

Изменение 9
Markus Pieper, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че досега екологичната и 
социалната ориентация на 
структурните фондове бе от 
решаващо значение за подпомагане на 
устойчивото регионално развитие;
призовава благоприятстващите 
бизнеса, социалните и екологичните 
аспекти на стратегията „Европа 
2020” да получат по-централно 
място в подхода, залегнал в основата 
на структурните фондове, още от 
2014 г.;

Or. de

Изменение 10
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка 
на развитието на регионите и 
определяне на политиките на 
сближаване;

заличава се
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Or. en

Изменение 11
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка 
на развитието на регионите и 
определяне на политиките на 
сближаване;

заличава се

Or. en

Изменение 12
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и 
определяне на политиките на 
сближаване;

2. счита, че инструментът, използван
за измерване на икономическия растеж, 
БВП, представлява ключов показател за 
оценка на регионалните дисбаланси на 
европейско равнище;

Or. de
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Изменение 13
László Surján

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и определяне 
на политиките на сближаване;

2. счита, че БВП представлява 
необходим инструмент за измерване на 
постиженията в икономическите 
резултати;

Or. en

Изменение 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и определяне 
на политиките на сближаване;

2. счита, че БВП не може да бъде 
единственият инструмент за 
измерване на икономическия растеж с 
цел оценка на развитието на регионите 
и определяне на политиките на 
сближаване;

Or. fr

Изменение 15
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на 2. счита, че БВП представлява 
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инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и определяне 
на политиките на сближаване;

необходим инструмент за измерване на 
икономическия растеж, но в някои 
случаи може да бъде допълнен от 
други показатели с цел постигането 
на по-цялостна картина на нуждите 
от развитие на конкретните региони;

Or. en

Изменение 16
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и определяне 
на политиките на сближаване;

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим показател за 
оценка на развитието на регионите и 
определяне на политиките на 
сближаване;

Or. ro

Изменение 17
Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и определяне 
на политиките на сближаване;

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите;

Or. de
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Изменение 18
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и определяне 
на политиките на сближаване;

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим показател за 
оценка на развитието на регионите и 
определяне на политиките на 
сближаване; признава уместността на 
БВП при определяне на целите на 
регионалната политика на равнище 
ЕС;

Or. ro

Изменение 19
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и определяне 
на политиките на сближаване;

2. припомня, че основната цел на 
политиките на сближаване е 
балансираното развитие на всички 
региони в Европейския съюз; ето защо 
счита, че в качеството си на инструмент 
за измерване на икономическия растеж 
БВП представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и определяне 
на политиките на сближаване;

Or. fr
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Изменение 20
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и определяне 
на политиките на сближаване;

2. счита, че в качеството си на 
инструмент за измерване на 
икономическия растеж БВП 
представлява необходим, но 
неизчерпателен показател за оценка на 
развитието на регионите и политиките 
на сближаване;

Or. it

Изменение 21
Patrice Tirolien, Andrea Cozzolino

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. при все това счита, че Комисията 
трябваше да е предложила цялостен 
преглед на съществуващите 
показатели за развитие, по-специално 
на свързаните със справедливото 
разпределяне на богатствата, 
конкурентоспособността на 
фирмите и достъпа до пазара на 
труда, здравеопазването, 
образованието и 
благоустройствената 
инфраструктура; ето защо призовава 
за ново съобщение относно 
показателите, свързани с европейския 
модел на развитие;

Or. fr
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Изменение 22
László Surján

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изтъква, че комбинираните 
пакети за структурните фондове, 
кохезионния фонд, фонда за развитие 
на селските райони и фонда за 
рибарство, за периода 2007-2013 г. се 
базират изключително на БВП на 
държавите-членки; припомня, че 
този подход е в съответствие с 
принципа на солидарност в 
Европейския съюз, тъй като целта на 
политиката на сближаване е да 
намали пропастта между равнищата 
на развитие на европейските региони;

Or. en

Изменение 23
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че резолюцията относно 
политиката на сближаване и 
регионалната политика на ЕС след 
2013 г. предлага правилната рамка за 
обсъждане на допустимостта за 
регионалните фондове, която да бъде 
интегрирана в регламентите за 
регионалните политики за периода 
2014-2020 г.;

Or. en
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Изменение 24
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. при все това подчертава, че БВП 
трябва да остане единственият 
критерий за вземане на решение 
относно придържането на 
държавите-членки и регионите към 
целите на бъдещата сближаване и на 
равнище разпределяне на 
финансовите средства;

Or. cs

Изменение 25
László Surján

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва със загриженост, че 
някои европейски групи по интереси 
поставят под въпрос настоящите, 
основаващи се на БВП критерии за 
допустимост за финансиране на 
регионите от стуктурните фондове и 
кохезионния фонд за периода след 2013 
г.; подчертава, че един нов подход при 
разпределянето на средствата след 
2013 г., основаващ се на частични 
интереси, би довел до обезценяване на 
понятието за политика за 
сближаване и на чувството за 
европейска солидарност;

Or. en
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Изменение 26
László Surján

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. подчертава, че ключовото 
предимство на БВП е фактът, че 
неговото изчисляване е 
хармонизирано в световен мащаб и 
предоставя сравними, цялостни и 
навременни данни; отбелязва, че на 
този етап не разполагаме със 
всеобхватни екологични или социални 
показатели, а съществуващите 
такива в повечето случаи са твърде 
остарели, за да могат да дадат 
оперативна информация;

Or. en

Изменение 27
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността 
в регионите, което от своя страна 
може да доведе до погрешен избор и до 
вземане на неуместни решения;

заличава се

Or. ro
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Изменение 28
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна може да 
доведе до погрешен избор и до вземане 
на неуместни решения;

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, е от особено 
голямо значение, в контекста на 
текущата икономическа криза и на 
подготовката за идния период на 
финансово планиране, да бъде 
проведен сериозен, честен, открит и 
научен дебат относно предимствата 
на допълнителни спрямо БВП 
показатели, който да взема изцяло 
под внимание опасността от неволни 
вредни резултати от евентуалното 
отдалечаване от БВП като основна 
мярка за нуждите по отношение на 
регионалната политика;

Or. en

Изменение 29
László Surján

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността 
в регионите, което от своя страна 
може да доведе до погрешен избор и до 

3. признава, че съществува известна 
взаимозависимост между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси и затова 
държавите-членки биха могли да 
обмислят възможността за 
проучване на допълнителни 
показатели, които биха могли да 
представят по-цялостна картина на 
благополучието на обществото;
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вземане на неуместни решения;

Or. en

Изменение 30
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна 
може да доведе до погрешен избор и до 
вземане на неуместни решения;

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, следва да бъдат 
проведени по-нататъшни проучвания, 
имащи за  цел определянето на 
допълнителни спрямо БВП 
параметри и способни да дадат по-
пълна картина на действителността в 
регионите и по-специално по 
отношение на добавената стойност 
на политиките на ЕС;

Or. en

Изменение 31
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна 

3. счита, че въпреки все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, БВП остава 
най-уместната и точна мярка на 
развитие, макар и да е възможно 
допълването й от нови показатели, с 
доказана надеждност и редовност, 
които да не дават погрешна 



PE450.612v01-00 18/51 AM\833559BG.doc

BG

може да доведе до погрешен избор и до 
вземане на неуместни решения;

представа за действителността в 
регионите, което от своя страна 
може да доведе до погрешен избор и до 
вземане на неуместни решения;

Or. pt

Изменение 32
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността 
в регионите, което от своя страна 
може да доведе до погрешен избор и до 
вземане на неуместни решения;

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, БВП е 
единственият показател, който 
прави възможно надлежното 
отчитане на различните социално-
икономически характеристики на 
европейско равнище, но изтъква 
необходимостта от отчитането на 
екологичните и социалните фактори 
на национално и регионални равнище 
и от определянето на подходящи 
критерии за тази цел;

Or. de

Изменение 33
Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, БВП би могъл 
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опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността 
в регионите, което от своя страна 
може да доведе до погрешен избор и до 
вземане на неуместни решения;

да бъде допълнен от други 
показатели, отчитащи 
специфичните характеристики на 
регионите и градовете;

Or. es

Изменение 34
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна 
може да доведе до погрешен избор и до 
вземане на неуместни решения;

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите;

Or. fr

Изменение 35
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 

3. счита, че предвид присъщата 
сложност на регионалната 
икономическа структура и все по-
тесните взаимозависимости между 
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опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна може да 
доведе до погрешен избор и до вземане 
на неуместни решения;

икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, без корекциите 
и адаптациите, произлизащи от 
други икономически, териториални и 
социални показатели, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна може да 
доведе до погрешен избор и до вземане 
на неуместни решения;

Or. es

Изменение 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна може да 
доведе до погрешен избор и до вземане 
на неуместни решения;

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна може да 
доведе до погрешен избор и до вземане 
на неуместни решения; изтъква 
необходимостта от използването на 
данни, събирани и обработвани в 
съответствие с общоприети на 
европейско равнище процедури с цел 
гарантирането на максимална 
уместност; 

Or. ro
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Изменение 37
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна може да 
доведе до погрешен избор и до вземане 
на неуместни решения;

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна може да 
доведе до погрешен избор и до вземане 
на неуместни решения, като по този 
начин обширни, слабо развити 
области бъдат изключени от 
развитието в рамките на общата 
европейска политика на сближаване;

Or. en

Изменение 38
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано, да доведе до 
изграждането на един непълен и 
изопачен образ на действителността в 
регионите, което от своя страна може да 
доведе до погрешен избор и до вземане 
на неуместни решения;

3. счита, че предвид все по-тесните 
взаимозависимости между 
икономическите, социалните и 
екологичните въпроси, съществува 
опасност БВП, в случай че бъде 
разглеждан изолирано при прилагането 
на програмите в регионите и 
градовете, да доведе до изграждането 
на един непълен и изопачен образ на 
действителността в регионите, което от 
своя страна може да доведе до погрешен 
избор и до неуместно прилагане на 
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равнище региони и градове;

Or. en

Изменение 39
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и 
за социалната равнопоставеност и 
интеграция, представляват вече 
неразделна част от европейския 
модел за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; ето защо 
допълва, че аспектите на 
благоденствието, качеството на 
живот на населението и 
уязвимостта на регионите следва да 
бъдат оценявани в тяхната цялост;

заличава се

Or. en

Изменение 40
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и 
за социалната равнопоставеност и 
интеграция, представляват вече
неразделна част от европейския модел 
за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; ето защо 

4. припомня, че образованието, 
здравеопазването, защитата на 
благополучието на гражданите, 
социалната интеграция и защитата 
на околната среда са  неразделна част 
от европейския модел за развитие, 
който се основава на социалната 
пазарна икономика, имаща за цел 
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допълва, че аспектите на 
благоденствието, качеството на 
живот на населението и 
уязвимостта на регионите следва да 
бъдат оценявани в тяхната цялост;

гарантирането на интелигентен, 
устойчив и всеобхватен растеж;

Or. fr

Изменение 41
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и 
за социалната равнопоставеност и 
интеграция, представляват вече 
неразделна част от европейския 
модел за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; ето защо 
допълва, че аспектите на
благоденствието, качеството на живот 
на населението и уязвимостта на 
регионите следва да бъдат оценявани в 
тяхната цялост;

4. припомня, че по-добрата регионална 
конкурентоспособност остава 
предварително условие за повишаване 
на социалните плащания и на 
екологичните норми; в тази връзка 
изтъква, че благоденствието, 
качеството на живот на населението и 
уязвимостта на регионите, 
транспортните връзки, равнищата 
на инфраструктура и разходите по 
настаняването представляват 
ключови аспекти на европейския 
модел за развитие;

Or. de

Изменение 42
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и 
за социалната равнопоставеност и 

4. припомня, че аспектите на 
благоденствието и качеството на живот 
на населението, в допълнение към тези 
на икономическата, социалната, 
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интеграция, представляват вече 
неразделна част от европейския 
модел за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; ето защо 
допълва, че аспектите на 
благоденствието, качеството на живот 
на населението и уязвимостта на 
регионите следва да бъдат оценявани в 
тяхната цялост;

географската и екологичната  
уязвимост на регионите, следва да 
бъдат оценявани в тяхната цялост

Or. en

Изменение 43
László Surján

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и за 
социалната равнопоставеност и 
интеграция, представляват вече 
неразделна част от европейския 
модел за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; ето защо 
допълва, че аспектите на 
благоденствието, качеството на 
живот на населението и 
уязвимостта на регионите следва да 
бъдат оценявани в тяхната цялост;

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и за 
социалната равнопоставеност и 
интеграция следва да бъдат взимани 
под внимание от държавите-членки и 
Европейския съюз при оценката на 
предложения за проекти, които 
кандидатстват за финансиране в 
рамките на политиката на 
сближаване;

Or. en

Изменение 44
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и за 
социалната равнопоставеност и 
интеграция, представляват вече 
неразделна част от европейския модел 
за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; ето защо 
допълва, че аспектите на 
благоденствието, качеството на 
живот на населението и 
уязвимостта на регионите следва да 
бъдат оценявани в тяхната цялост;

4. припомня, че въпросите за 
демографските характеристики, 
транспортната достъпност, 
достъпа до обществените услуги, 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и за 
социалната равнопоставеност и 
интеграция и други фактори, 
представляват вече неразделна част от 
устойчивия модел за развитие, в 
еднаква степен с икономическия въпрос;
ето защо счита, че следва да бъде 
възприет всеобхватен подход по 
отношение на тези въпроси и те 
трябва да бъдат вземани под 
внимание като допълнителни 
показатели на национално и 
регионално равнище, при изготвянето 
на програми и приемането на 
проекти;

Or. cs

Изменение 45
Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и за 
социалната равнопоставеност и 
интеграция, представляват вече 
неразделна част от европейския модел 
за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; ето защо 
допълва, че аспектите на
благоденствието, качеството на живот 
на населението и уязвимостта на 
регионите следва да бъдат оценявани в 

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и за 
социалната равнопоставеност и 
интеграция, представляват вече 
неразделна част от европейския модел 
за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; счита, че 
националните и регионалните органи 
на властта биха могли да вземат под 
внимание благоденствието, качеството 
на живот на населението и уязвимостта 
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тяхната цялост; на регионите посредством 
прилагането на други показатели, в 
допълнение към БВП, на подходящ 
етап от процеса на вземане на 
решения;

Or. es

Изменение 46
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и за 
социалната равнопоставеност и 
интеграция, представляват вече 
неразделна част от европейския модел 
за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; ето защо 
допълва, че аспектите на 
благоденствието, качеството на живот 
на населението и уязвимостта на 
регионите следва да бъдат оценявани в 
тяхната цялост;

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и за 
социалната равнопоставеност и 
интеграция, представляват вече 
неразделна част от европейския модел 
за развитие, наред с икономическия 
въпрос; ето защо допълва, че аспектите 
на благоденствието, качеството на 
живот на населението и уязвимостта на 
регионите следва да бъдат оценявани в 
тяхната цялост;

Or. fr

Изменение 47
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че въпросите за 
състоянието на околната среда и 
екологичната устойчивост, както и за 
социалната равнопоставеност и 

4. припомня, че въпросите за 
екологичната устойчивост, както и за 
социалната равнопоставеност и 
интеграция, представляват неразделна 
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интеграция, представляват вече
неразделна част от европейския модел 
за развитие, в еднаква степен с 
икономическия въпрос; ето защо 
допълва, че аспектите на 
благоденствието, качеството на живот 
на населението и уязвимостта на 
регионите следва да бъдат оценявани в 
тяхната цялост;

част от европейския модел за развитие, 
в еднаква степен с икономическия 
въпрос; ето защо допълва, че аспектите 
на благоденствието, качеството на 
живот на населението и уязвимостта на 
регионите следва да бъдат оценявани в 
тяхната цялост;

Or. fr

Изменение 48
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че новопредложените 
екологични и социални критерии за 
измерване на регионалния 
просперитет (разпределяне на 
приходите, степен, в което даден 
регион е засегнат от свързани с 
климата проблеми, равенство между 
мъжете и жените, безработица, и 
т.н) представляват  значимо 
допълнение към икономическите и 
транспортни критерии (достъпност, 
дял на секторите, отбелязали 
растеж, ниво на инфраструктурата, 
и т.н.); изтъква тяхната значимост 
при гарантиране на това 
европейската структурна помощ да 
бъде използвана целево на национално 
и регионално равнище;

Or. de
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Изменение 49
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да вземе 
предвид възможността за определяне 
на минимална европейска норма за 
благополучие по отношение на 
достъпа на Европейските граждани 
до всички видове инфраструктура и 
услуги, с цел последващото полагане 
на усилия в рамките на политиката 
на социално и териториално 
сближаване за постигането на тази 
норма;

Or. ro

Изменение 50
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че БВП е 
единственият показател, който 
може да съчетае екологичните и 
социалните, икономическите и 
транспортните критерии, с оглед 
измерване на просперитета на всички 
равнища в ЕС; изразява опасението 
си, че ако бъде дадена по-голяма 
тежест на други показатели, 
резултатът би бил произволно, 
случайно вземане на решения и 
излишна бюрокрация, което само ще 
затрудни постигането на целите за 
равенство между регионите, в ущърб 
на най-бедните и географски най-
необлагодетелстваните региони в 
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Европа;

Or. de

Изменение 51
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4c. счита, че прекалената тежест, 
давана на екологичните и социалните 
показатели при измерването на 
регионалните резултати на равнище 
ЕС представлява опит от страна на 
групите със специални интереси да 
осигурят допълнително, дългосрочно 
финансиране за съответните 
европейски агенции, НПО и 
алтернативни индустриални 
предприятия, и се опасява от 
загубата на влияние от страна на 
екологичните и социалните групи за 
натиск на регионално равнище;
опасява се, че социалните активисти, 
групите за закрила на природата и 
доброволците вече няма да 
разполагат с адекватна роля при 
прилагането на регионалната 
политика на ЕС на място;

Or. de

Изменение 52
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва заличава се
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Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, 
допълнителни спрямо БВП 
показатели в областта на екологията 
и социалните въпроси, за да се
постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на 
регионално сближаване, най-късно за 
програмния период 2014-2020 г.;

Or. cs

Изменение 53
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, 
допълнителни спрямо БВП 
показатели в областта на екологията 
и социалните въпроси, за да се 
постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на 
регионално сближаване, най-късно за 
програмния период 2014-2020 г.;

заличава се

Or. ro

Изменение 54
László Surján

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, 

заличава се
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допълнителни спрямо БВП 
показатели в областта на екологията 
и социалните въпроси, за да се 
постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на 
регионално сближаване, най-късно за 
програмния период 2014-2020 г.;

Or. en

Изменение 55
Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, 
допълнителни спрямо БВП 
показатели в областта на екологията 
и социалните въпроси, за да се 
постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на 
регионално сближаване, най-късно за 
програмния период 2014-2020 г.;

5. счита, че БВП трябва да продължи 
да бъде основният критерии за 
определяне на допустимостта за 
финансиране в областта на 
регионалната политика, въпреки че 
могат да бъдат добавени и други 
измерими показатели, при условие че 
тяхната уместност е доказана; в 
тази връзка националните органи 
трябва да продължат да разполагат 
със свободата да използват други 
показатели на подходящ етап от 
процеса на вземане на решения, с цел 
отчитането на специфичните 
условия в отделните региони, по-
малките и по-големите градове;

Or. de

Изменение 56
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, 
допълнителни спрямо БВП 
показатели в областта на екологията 
и социалните въпроси, за да се 
постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на 
регионално сближаване, най-късно за 
програмния период 2014-2020 г.;

5. поради тази причина приканва 
Комисията да запази БВП като ключов 
показател при планирането на мерки 
за повишаване на просперитета и 
икономическите резултати и 
определяне на регионите, допустими 
на тази основа за финансиране на 
европейско равнище, като в тази 
връзка националните органи трябва 
да продължат да разполагат със 
свободата да използват други 
социални, екологични и свързани с 
инфраструктурата показатели на 
подходящия етап, с цел отчитането 
на специфичните условия в 
отделните региони, по-малките и по-
големите градове и постигане на 
целите на стратегията "Европа 
2020";

Or. de

Изменение 57
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за 
да се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на 
регионално сближаване, най-късно за 
програмния период 2014-2020 г.;

5. счита, че допълнителни спрямо БВП 
показатели могат да бъдат взети 
предвид единствено след 
провеждането на проучвания относно 
тяхната уместност и начина на 
събиране и обработка на 
информацията;

Or. ro
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Изменение 58
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за 
да се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на 
регионално сближаване, най-късно за 
програмния период 2014-2020 г.;

5. счита, че държавите-членки следва 
да разполагат със свободата да 
въведат допълнителни спрямо БВП 
показатели с цел отчитането на 
екологичните и социалните въпроси 
при прилагане на политиките на ЕС;

Or. en

Изменение 59
Zuzana Brzobohatá

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

5. поради тази причина приканва 
Комисията да обмисли въвеждането 
на допълнителни спрямо БВП 
показатели за проекти, засягащи
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

Or. cs
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Изменение 60
Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

5. поради тази причина приканва 
Комисията да разгледа възможността 
за въвеждане на, допълнителни спрямо 
БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, 
както и да проучи степента на 
тяхната надеждност, за да се 
постигне едно по-интегрирано виждане 
за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

Or. es

Изменение 61
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, но едва след като бъдат 
изпробвани и надлежно адаптирани 
към спецификите на конкретните 
региони;

Or. pt
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Изменение 62
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
приоритет, допълнителни спрямо БВП 
уместни показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, ако е възможно за 
програмния период 2014-2020 г.;

Or. fr

Изменение 63
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта 
на екологията и социалните въпроси, 
за да се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи допълнителни 
спрямо БВП показатели, като 
например екологични и социални 
показатели за прилагането на 
регионални програми, за да се постигне 
едно по-интегрирано виждане за 
капацитета на политиките на 
регионално сближаване, най-късно за 
програмния период 2014-2020 г.;

Or. en
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Изменение 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели, както  по 
отношение на строго 
икономическите въпроси, така и в 
областта на екологията и социалните 
въпроси, за да се постигне едно по-
интегрирано виждане за политиките на 
регионално сближаване, най-късно за 
програмния период 2014-2020 г.;

Or. es

Изменение 65
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

5. поради тази причина приканва 
Комисията да обсъди и разгледа, като 
свой неотложен приоритет, 
възможността за допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

Or. en
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Изменение 66
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, колкото се може по-
скоро;

Or. fr

Изменение 67
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи, като свой 
неотложен приоритет, допълнителни 
спрямо БВП показатели в областта на 
екологията и социалните въпроси, за да 
се постигне едно по-интегрирано 
виждане за политиките на регионално 
сближаване, най-късно за програмния 
период 2014-2020 г.;

5. поради тази причина приканва 
Комисията да установи лесно и точно 
измерими, допълнителни спрямо БВП 
показатели в областта на екологията и 
социалните въпроси, за да се постигне 
едно по-интегрирано виждане за 
политиките на регионално сближаване, 
най-късно за програмния период 2014-
2020 г.;

Or. fr
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Изменение 68
László Surján, Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че БВП трябва да остане 
основният критерий за определяне на 
допустимостта за получаване на 
помощ в областта на регионалната 
политика, като бъде дадена 
възможността - в съответствие с 
принципа на субсидиарност -
националните органи да прилагат, на 
подходящ етап от процеса на 
вземането на решения, други 
показатели, които отчитат 
специфичните характеристики на 
регионите и градовете, така че 
националният експертен опит да 
допринесе за постигането на 
централните цели на равнище ЕС;

Or. en

Изменение 69
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отново изтъква необходимостта 
БВП да остане основният 
инструмент за определяне на 
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
структурните фондове и в този 
контекст призовава Комисията да 
продължи да използва БВП за идния 
програмен период 2014-2020 г.;

Or. ro
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Изменение 70
Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък 
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат 
разглеждани в светлината на всички 
въведени показатели; желае също 
така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

заличава се

Or. de

Изменение 71
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък 
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат 
разглеждани в светлината на всички 
въведени показатели; желае също 
така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

заличава се

Or. ro
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Изменение 72
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък 
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат 
разглеждани в светлината на всички 
въведени показатели; желае също 
така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

заличава се

Or. en

Изменение 73
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък 
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат 
разглеждани в светлината на всички 
въведени показатели; желае също 
така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

заличава се

Or. cs



AM\833559BG.doc 41/51 PE450.612v01-00

BG

Изменение 74
László Surján

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък 
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат 
разглеждани в светлината на всички 
въведени показатели; желае също 
така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП ;

заличава се

Or. en

Изменение 75
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък 
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат 
разглеждани в светлината на всички 
въведени показатели; желае също 
така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

заличава се

Or. de
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Изменение 76
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък 
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат 
разглеждани в светлината на всички 
въведени показатели; желае също 
така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

6. напомня, че държавите-членки 
могат да използват други показатели 
на национално равнище, които да 
отчитат спецификите на всеки 
отделен регион.

Or. ro

Изменение 77
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък 
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат 
разглеждани в светлината на всички 
въведени показатели; желае също 
така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

6. изразява убеждението си, че 
критерият за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове трябва да 
остане БВП, най-малкото до 
доказване чрез проведени проучвания и 
научни данни, на пригодността на 
допълнителни спрямо БВП критерии 
да отговорят на нуждата от 
отчитане на други социални и 
екологични аспекти на равнище 
политики на ЕС.

Or. en
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Изменение 78
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; желае 
също така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид
при класификацията на регионите 
наравно с БВП . 

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели, но без да 
се пренебрегват използваните 
понастоящем критерии за 
допустимост; в допълнение към това 
призовава, при класификацията на 
регионите в бъдеще, да стане 
възможно оценяването на 
пригодността на показатели, 
различни от БВП.

Or. fi

Изменение 79
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък 
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат 
разглеждани в светлината на всички 
въведени показатели; желае също така 
екологичните и социални показатели 
да бъдат вземани предвид при 
класификацията на регионите наравно с 
БВП .

6. предлага БВП на глава от 
населението да продължи да бъде 
критерият за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове, като все пак 
Комисията започне да анализира 
надеждността и резултатите от 
новите екологични и социални 
показатели, които следва да бъдат 
изпитани и надлежно адаптирани 
към отделните региони, за целите на
класификацията на регионите.

Or. pt
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Изменение 80
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; желае 
също така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели 
посредством въвеждането на 
всеобхватен показател, който да 
може да отчита икономическите, 
социалните и екологичните 
показатели при измерване на 
развитието; призовава БВП да бъде 
най-важният фактор при тези 
изчисления.

Or. fr

Изменение 81
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; желае 
също така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; призовава 
за това БВП да остане основният 
критерий за допустимост за 
финансиране, но настоятелно 
призовава да бъдат вземани предвид 
също и екологичните и социалните 
показатели;
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Or. fr

Изменение 82
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; желае 
също така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид
при класификацията на регионите
наравно с БВП .

6. предлага отсега нататък текущото 
социално-икономическо положение и 
бъдещите перспективи на регионите 
да бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; желае 
също така екологичните и социални 
показатели да бъдат използвани като 
инструменти за анализ, като 
евентуално допълнение към БВП, при 
оценка на резултатите на 
политиката.

Or. en

Изменение 83
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; желае 
също така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат допълвани, единствено за 
целите на извършването на оценка, 
от екологични и социални показатели.

Or. it
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Изменение 84
Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; желае 
също така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат в действителност определяни 
въз основа на БВП и да бъде сложено 
началото за въвеждане на други 
надеждни показатели в бъдеще.

Or. es

Изменение 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; желае 
също така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; желае 
също така други уместни, строго 
икономически показатели, заедно с 
екологичните и социални показатели да 
бъдат вземани предвид при 
класификацията на регионите наравно с 
БВП .

Or. es
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Изменение 86
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък
критериите за допустимост за 
финансиране на регионите от 
европейските фондове да бъдат 
разглеждани в светлината на всички 
въведени показатели; желае също така 
екологичните и социални показатели да 
бъдат вземани предвид при 
класификацията на регионите наравно с 
БВП .

6. предлага в бъдеще критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички евентуално въведени уместни 
показатели; желае също така 
екологичните и социални показатели да 
бъдат вземани предвид при 
класификацията на регионите наред с 
БВП .

Or. fr

Изменение 87
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани в светлината на 
всички въведени показатели; желае
също така екологичните и социални 
показатели да бъдат вземани предвид 
при класификацията на регионите 
наравно с БВП .

6. предлага отсега нататък критериите за 
допустимост за финансиране на 
регионите от европейските фондове да 
бъдат разглеждани, ако е уместно,  в 
светлината на всички въведени 
показатели, като по този начин бъде 
повишено качеството на анализа; в 
този контекст призовава
екологичните и социални показатели да 
бъдат вземани предвид при 
класификацията на регионите в 
допълнение към БВП.

Or. en
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Изменение 88
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че социалното и 
териториалното сближаване са също 
толкова важни, колкото и 
икономическото сближаване; въпреки 
че  БВП трябва да остане основният 
критерий за определяне на 
допустимостта за получаване на 
помощ в областта на регионалната 
политика, на националните органи 
трябва да бъде оставена 
възможността да прилагат, на 
подходящ етап от процеса на вземане 
на решения, други допълнителни и 
териториализирани статистически 
показатели, които отчитат 
специфичните характеристики на 
регионите и градовете (изключително 
необлагодетелствани квартали или 
райони в рамките на икономически 
напреднал регион, региони със 
специфични геиграфски 
характеристики, слабо населени 
райони);

Or. en

Изменение 89
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. изтъква, че Приложение 2 от 
Регламент 1083/2006 предвижда 
използването на критериите за дела 
на безработицата, дела на 
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заетостта, образователния ценз на 
работещите и гъстотата на 
населението, при разпределяне на 
средствата за целта "регионална 
конкурентоспособност и заетост";
изтъква значението на тези 
критерии в допълнение към БВП.

Or. fr

Изменение 90
László Surján

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че при условие че 
държавите-членки постигнат 
успешен и дългосрочен опит при 
прилагането на екологичните и 
социалните показатели в 
националната политика на 
разпределяне при усвояването на 
средства от структурните и 
кохезионния фонд, ще бъдат 
необходими допълнителни проучвания 
за евентуалното им прилагане при 
третирането на общоевропейски 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 91
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. напомня, че прилагането на 
каквито и да било допълнителни 
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критерии следва да зачита принципа, 
че мерките на политиката на 
сближаване трябва да се 
съсредоточават в региони с 
изоставащо развитие.

Or. it

Изменение 92
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. отбелязва, че строгото прилагане 
на критерия БВП при определяне на 
допустимостта за подпомагане на 
регионите по отношение на целта 
"сближаване" създава значителен 
прагов ефект в ущърб на регионите, 
които не отговарят на условията за 
подпомагане; ето защо призовава 
Комисията да направи оценка на 
възможността за създаване на 
междинна цел между "сближаване" и 
"регионална конкурентоспособност и 
заетост", с оглед смекчаването на 
този прагов ефект.

Or. fr

Изменение 93
László Surján

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че финансираното от ЕС 
сближаване не бива да води до 
инвестиции, които не отчитат 
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действителни проблеми на 
европейските граждани.

Or. en


