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Изменение 1
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф - 1 (нов)

Проектостановище Изменение

- 1. признава приноса на европейската 
промишленост за идеала на социално-
икономическото и териториално 
сближаване и счита, че 
проспериращата промишленост е 
неотменно условие за икономическия 
растеж и социалната стабилност на 
европейските региони;

Or. en

Изменение 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че „Промишлена политика на 
ЕС в ерата на глобализацията“ може да 
постигне своите цели, само ако се 
занимае със степента, в която 
политиките на Общността са 
адаптирани към бъдещите 
предизвикателства, пред които са 
изправени или ще се изправят в идните 
години европейските региони и тяхната 
местна промишленост; във връзка с това 
подчертава, че въздействието на 
демографските, климатични и 
енергийни промени трябва да бъде 
допълнително анализирано по 
отношение на тяхното регионално 
измерение, като се отчитат и 
потенциалните регионални неравенства, 
които ще породят тези 

1. счита, че „Промишлена политика на 
ЕС в ерата на глобализацията“ може да 
постигне своите цели, само ако се 
занимае със степента, в която 
политиките на Общността са 
адаптирани към бъдещите 
предизвикателства, пред които са 
изправени или ще се изправят в идните 
години европейските региони и тяхната 
местна промишленост, и само ако 
съответните европейски политики 
доведат до увеличаване на 
ефикасността и 
конкурентоспособността на МСП, 
които са главните участници в 
европейската промишленост; във 
връзка с това подчертава, че 
въздействието на демографските, 
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предизвикателства, с което ще засегнат 
равномерния растеж на промишлеността 
в ЕС;

климатични и енергийни промени, 
както и на промените в световните, 
регионалните и местните финансови 
структури, трябва да бъде 
допълнително анализирано по 
отношение на тяхното регионално 
измерение, като се отчитат и 
потенциалните регионални неравенства, 
които ще породят тези 
предизвикателства, с което ще засегнат 
равномерния растеж на промишлеността 
в ЕС и политиките на прилагане на 
необходимите за балансирания 
икономически растеж в Европа 
мерки;

Or. ro

Изменение 3
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че „Промишлена политика на 
ЕС в ерата на глобализацията“ може да 
постигне своите цели, само ако се 
занимае със степента, в която 
политиките на Общността са 
адаптирани към бъдещите 
предизвикателства, пред които са 
изправени или ще се изправят в идните 
години европейските региони и тяхната 
местна промишленост; във връзка с това 
подчертава, че въздействието на 
демографските, климатични и 
енергийни промени трябва да бъде 
допълнително анализирано по 
отношение на тяхното регионално 
измерение, като се отчитат и 
потенциалните регионални неравенства, 
които ще породят тези 
предизвикателства, с което ще засегнат 
равномерния растеж на 

1. счита, че „Промишлена политика на 
ЕС в ерата на глобализацията“ може да 
постигне своите цели, само ако се 
занимае със степента, в която 
политиките на Общността са 
адаптирани към бъдещите 
предизвикателства, пред които са 
изправени или ще се изправят в идните 
години европейските региони и тяхната 
местна промишленост; във връзка с това 
подчертава, че въздействието на 
демографските, климатични и 
енергийни промени трябва да бъде 
допълнително анализирано по 
отношение на тяхното регионално 
измерение, като се отчитат и 
потенциалните регионални неравенства, 
които ще породят тези 
предизвикателства, с което ще засегнат 
просперитета на промишлеността в 
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промишлеността в ЕС; ЕС;

Or. en

Изменение 4
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че „Промишлена политика на 
ЕС в ерата на глобализацията“ може да 
постигне своите цели, само ако се 
занимае със степента, в която 
политиките на Общността са 
адаптирани към бъдещите 
предизвикателства, пред които са 
изправени или ще се изправят в идните 
години европейските региони и тяхната 
местна промишленост; във връзка с това 
подчертава, че въздействието на 
демографските, климатични и 
енергийни промени трябва да бъде 
допълнително анализирано по 
отношение на тяхното регионално 
измерение, като се отчитат и 
потенциалните регионални неравенства, 
които ще породят тези 
предизвикателства, с което ще засегнат 
равномерния растеж на промишлеността 
в ЕС;

1. счита, че „Промишлена политика на 
ЕС в ерата на глобализацията“ може да 
постигне своите цели, само ако се 
занимае със степента, в която 
политиките на Общността са 
адаптирани към бъдещите 
предизвикателства, пред които са 
изправени или ще се изправят в идните 
години европейските региони и тяхната 
местна промишленост; във връзка с това 
подчертава, че въздействието на 
икономическите, демографските, 
климатични и енергийни промени 
трябва да бъде допълнително 
анализирано по отношение на тяхното 
регионално измерение, като се отчитат и 
потенциалните регионални неравенства, 
които ще породят тези 
предизвикателства, с което ще засегнат 
равномерния растеж на промишлеността 
в ЕС;

Or. fr

Изменение 5
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. счита, че „Промишлена политика 
на ЕС в ерата на глобализацията“
може да постигне своите цели само 
при условие, че включва размисъл за 
текущите регионални неравенства, 
дължащи се на 
деиндустриализацията вследствие на 
глобализацията; подчертава във 
връзка с това първостепенната роля 
на регионалната политика на ЕС, по-
конкретно чрез ЕСФ;

Or. fr

Изменение 6
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че предизвикателството, 
което представлява изменението на 
климата, трябва да насърчава друг 
начин на развитие, основаващ се на 
нови, незамърсяващи промишлени 
отрасли с ниско потребление на 
енергия; подчертава 
първостепенната роля на регионите 
за даването на тласък на едно 
истинско екологично сближаване на 
промишлеността и за подкрепа за 
развитието на възобновяеми 
енергийни източници;

Or. fr
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Изменение 7
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. съзнава тройното 
предизвикателство, пред което е 
изправена европейската промишлена 
политика:
i) по отношение на превръщането на 
икономиките на страните от 
Централна и Източна Европа в 
пазарни икономики,
ii) по отношение на неотдавнашното 
забавяне на стопанската дейност,
iii) по отношение на необходимостта 
от гарантиране на бъдещото 
промишлено производство;
затова счита, че мерките, които ще 
се вземат, трябва да са насочени към:
i) либерализиране и подобряване на 
общата рамка на промишлеността и 
икономиката в Съюза,
ii) премахване на излишните правила 
и намеси, които правят позицията на 
европейската промишленост уязвима 
спрямо конкуренцията на световния 
пазар,
iii) мобилизиране на 
изследователския, развоен и 
новаторски потенциал;

Or. en

Изменение 8
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че по-големият дял от 2. отбелязва, че по-големият дял от 
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нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия: 
следователно всяка интегрирана 
стратегия за бъдещето на европейската 
промишленост следва да се 
съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като 
ключ към териториалното 
сближаване;

нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия и че 
борбата с регионалните неравенства 
ще бъде спечелена преди всичко като 
се залага приоритетно на местното 
развитие: всяка интегрирана стратегия 
за бъдещето на европейската 
промишленост трябва да се основава 
на идеята за разместване на 
икономиката с цел равномерно 
сгъстяване на икономическата тъкан 
във всички региони и за създаване на 
устойчиви работни места, които не 
могат да бъдат делокализирани;

Or. fr

Изменение 9
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че по-големият дял от 
нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия: 
следователно всяка интегрирана 
стратегия за бъдещето на европейската 
промишленост следва да се 
съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като ключ 
към териториалното сближаване; 

2. отбелязва, че по-големият дял от 
нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия: 
следователно всяка интегрирана 
стратегия за бъдещето на европейската 
промишленост следва да се 
съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като ключ 
към териториалното сближаване; във 
връзка с това подчертава, че в цяла 
Европа МСП се сблъскват с 
административни тежести и с 
трудности при търсенето на 
финансиране, на квалифицирана 
работна ръка и опитите за излизане 
на вътрешния европейски пазар;
затова препоръчва да се преодолеят 
по-специално тези проблеми;

Or. de
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Изменение 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че по-големият дял от 
нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия: 
следователно всяка интегрирана 
стратегия за бъдещето на европейската 
промишленост следва да се 
съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като ключ 
към териториалното сближаване;

2. отбелязва, че по-големият дял от 
нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия: 
следователно всяка интегрирана 
стратегия за бъдещето на европейската 
промишленост следва да се 
съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като ключ 
към териториалното сближаване, 
изисква последващо опростяване на 
процедурите за получаване на 
европейско финансиране, а МСП да 
бъдат преки бенефициери; 

Or. fr

Изменение 11
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че по-големият дял от 
нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия: 
следователно всяка интегрирана 
стратегия за бъдещето на европейската 
промишленост следва да се 
съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като ключ 
към териториалното сближаване;

2. отбелязва, че по-големият дял от 
нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия: 
следователно всяка интегрирана 
стратегия за бъдещето на европейската 
промишленост следва да се 
съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като ключ 
към териториалното сближаване, без 
обаче при това да се пренебрегват 
напълно условията на дейност на 
световни участници, които също 
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играят важна роля в регионите и 
имат голямо значение за 
конкурентоспособността на Европа
на международната сцена;

Or. fi

Изменение 12
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че по-големият дял от 
нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия: 
следователно всяка интегрирана 
стратегия за бъдещето на европейската 
промишленост следва да се 
съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като ключ 
към териториалното сближаване;

2. отбелязва, че по-големият дял от 
нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия и те 
играят съществена роля за 
стимулиране на икономическата 
конкурентоспособност и създаването 
на работни места: следователно всяка 
интегрирана стратегия за бъдещето на 
европейската промишленост следва да 
се съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като ключ 
към териториалното сближаване;

Or. ro

Изменение 13
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че по-големият дял от 
нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия: 
следователно всяка интегрирана 
стратегия за бъдещето на европейската 
промишленост следва да се 

2. отбелязва, че по-големият дял от 
нашия промишлен пазар се състои от 
малки и средни предприятия: 
следователно всяка интегрирана 
стратегия за бъдещето на европейската 
промишленост следва да се 
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съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като ключ 
към териториалното сближаване;

съсредоточава основно върху 
задълбочен подход към МСП като ключ 
към икономическата 
конкурентоспособност и
териториалното сближаване;

Or. fr

Изменение 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква значението, което има 
пълното изпълнение на „Small Business 
Act“ като средство за намаляване на 
административното бреме и укрепване 
на ролята на малките и средните 
предприятия на вътрешния пазар; 
приветства създаването на постоянен 
форум за МСП относно достъпа до 
възможности за финансиране и 
призовава за интегрирана стратегия за 
финансиране за МСП в рамките на ЕС;

3. изтъква значението, което има 
пълното изпълнение на „Small Business 
Act“ като средство за намаляване на 
административното бреме и укрепване 
на ролята на малките и средните 
предприятия на вътрешния пазар; 
приветства създаването на постоянен 
форум за МСП относно достъпа до 
възможности за финансиране и 
призовава за интегрирана стратегия за 
истинско облекчаване на 
получаването на финансиране за МСП 
в рамките на ЕС;

Or. fr

Изменение 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква значението, което има 
пълното изпълнение на „Small Business 
Act“ като средство за намаляване на 
административното бреме и укрепване 

3. изтъква значението, което има 
пълното изпълнение на „Small Business 
Act“ като средство за намаляване на 
административното бреме и укрепване 
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на ролята на малките и средните 
предприятия на вътрешния пазар; 
приветства създаването на постоянен 
форум за МСП относно достъпа до 
възможности за финансиране и 
призовава за интегрирана стратегия за 
финансиране за МСП в рамките на ЕС;

на ролята на малките и средните 
предприятия както на европейския, 
така и на международния пазар; 
приветства създаването на постоянен 
форум за МСП относно достъпа до 
възможности за финансиране и 
призовава за интегрирана стратегия за 
финансиране за МСП и техните 
изследователски и новаторски 
проекти в рамките на ЕС;

Or. ro

Изменение 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че световната 
икономическа криза засяга равнищата 
на заетост в цяла Европа, като по този 
начин влошава социално-
икономическите перспективи на ЕС и 
увеличава регионалните неравенства; 
във връзка с това изтъква, че честният и 
устойчив промишлен сектор е 
съществен за бъдещето на работниците 
в цяла Европа;

4. подчертава, че световната 
икономическа криза засяга равнищата 
на заетост в цяла Европа, като по този 
начин влошава социално-
икономическите перспективи на ЕС и 
увеличава регионалните неравенства; 
във връзка с това изтъква, че честният и 
устойчив промишлен сектор, който се 
опира именно на динамичните и 
конкурентоспособни МСП, е 
съществен за бъдещето на работниците 
в цяла Европа; препоръчва използване 
на опита и уменията на по-
възрастните, за да се гарантира 
тяхното поемане от младите 
поколения;

Or. ro
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Изменение 17
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че световната 
икономическа криза засяга равнищата 
на заетост в цяла Европа, като по този 
начин влошава социално-
икономическите перспективи на ЕС и 
увеличава регионалните неравенства;
във връзка с това изтъква, че честният
и устойчив промишлен сектор е 
съществен за бъдещето на работниците 
в цяла Европа;

4. подчертава, че световната 
икономическа криза засяга равнищата 
на заетост в цяла Европа, като по този 
начин влошава социално-
икономическите перспективи на ЕС и 
увеличава регионалните неравенства;
във връзка с това изтъква, че 
конкурентоспособният, 
диверсифициран, честен и устойчив 
промишлен сектор е съществен за 
бъдещето на работниците в цяла 
Европа;

Or. ro

Изменение 18
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че световната 
икономическа криза засяга равнищата 
на заетост в цяла Европа, като по този 
начин влошава социално-
икономическите перспективи на ЕС и 
увеличава регионалните неравенства; 
във връзка с това изтъква, че честният 
и устойчив промишлен сектор е 
съществен за бъдещето на работниците 
в цяла Европа;

4. подчертава, че световната 
икономическа криза засяга равнищата 
на заетост в цяла Европа, като по този 
начин влошава социално-
икономическите перспективи на ЕС и 
увеличава регионалните неравенства; 
във връзка с това изтъква, че 
проспериращият промишлен сектор е 
съществен за бъдещето на работниците 
в цяла Европа;

Or. en
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Изменение 19
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че световната 
икономическа криза засяга равнищата 
на заетост в цяла Европа, като по този 
начин влошава социално-
икономическите перспективи на ЕС и 
увеличава регионалните неравенства;
във връзка с това изтъква, че честният и 
устойчив промишлен сектор е 
съществен за бъдещето на работниците 
в цяла Европа;

4. подчертава, че световната 
икономическа криза засяга равнищата 
на заетост в цяла Европа, като по този 
начин влошава социално-
икономическите перспективи на ЕС и 
увеличава регионалните неравенства;
във връзка с това изтъква, че честният и 
устойчив промишлен сектор е 
съществен за бъдещето на работниците 
и предприемачите в цяла Европа;

Or. de

Изменение 20
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. сигнализира, че повишаването в 
кризисен период на сивата икономика 
и недекларираните дейности е важен 
елемент на нарушаване на 
конкуренцията; изисква от 
компетентните администрации на 
държавите-членки да вземат 
необходимите мерки за борба с това 
явление;

Or. es
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Изменение 21
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за нов подход към 
устойчива промишлена политика, както 
е признат в Стратегията „ЕС2020“, и 
подчертава необходимостта от 
интегрирана промишлена стратегия, 
която да се разработи от Комисията 
заедно с Европейския парламент и 
Съвета в съответствие с разпоредбите на 
стратегията за по-добро регулиране;

5. призовава за нов подход към 
устойчива промишлена политика, както 
е признат в Стратегията „ЕС2020“, и 
подчертава необходимостта от 
интегрирана промишлена стратегия, 
която да се разработи от Комисията 
заедно с Европейския парламент и 
Съвета, и в постоянно съгласуване със 
самите промишлени отрасли, в 
съответствие с разпоредбите на 
стратегията за по-добро регулиране;

Or. en

Изменение 22
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. припомня, че регионалните и 
местните публични органи 
допринасят активно за подкрепата за 
промишлените дейности, било чрез 
субсидии за новаторските 
предприятия, било чрез действия за 
обучение и квалификация на 
работниците; счита, че 
структурните фондове могат да 
донесат съфинансиране за тези 
действия, и изразява становището, че 
тяхната роля в промишлената 
политика на регионално и местно 
равнище следва да бъде допълнително 
засилена, за да допринесе за 
постигането на целите на 
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стратегията „ЕС 2020“;

Or. fr

Изменение 23
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. изразява безпокойство относно 
слабото усвояване на структурните 
фондове от предприятията за 
финансиране на техните новаторски 
проекти; счита, че управляващите 
органи следва да се постараят да 
направят оперативните програми по-
известни сред предприятията и да им 
окажат цялата необходима помощ за 
осъществяване на техните проекти;

Or. fr

Изменение 24
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. признава, че изследванията и 
иновациите са потребност, която е обща 
за целия промишлен спектър, и е на 
мнение, че различните инструменти на 
ЕС за сближаване, изследвания и 
иновации следва да бъдат приложени по 
интегриран начин, за да се гарантира 
тяхната ефективност; подчертава 
необходимостта да се търси 
взаимодействие между тези 
инструменти и призовава за 

7. признава, че изследванията и 
иновациите са потребност, която е обща 
за целия промишлен спектър, и е на 
мнение, че различните инструменти на 
ЕС за сближаване, изследвания и 
иновации следва да бъдат приложени по 
интегриран начин, за да се гарантира 
тяхната ефективност; подчертава 
необходимостта да се търси 
взаимодействие между тези 
инструменти;
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увеличаване на бюджета за тези 
финансови инструменти;

Or. en

Изменение 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава необходимостта да се 
помага на МСП, които развиват 
новаторски дейности, чрез политики 
и координирани действия на 
национално и европейско равнище, в 
тясна връзка с изискванията за 
развитие на промишлените и 
икономическите участници, и това с 
цел да се подобри прилагането на 
резултатите от изследванията и 
иновациите с оглед да се оползотвори 
конкурентният потенциал на 
промишлените отрасли на Съюза;

Or. ro

Изменение 26
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. приема положително и подкрепя 
инициативите на държавите-членки 
за установяване на единен патентен 
режим на европейско равнище, който 
да може да стимулира и насърчава 
изследователите и новаторите в 
целия Съюз;
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Or. en

Изменение 27
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отбелязва, че 
научноизследователската дейност и 
иновациите се уреждат най-ефективно 
на регионално равнище, при близостта 
на участници като университети, 
публични научноизследователски 
организации или промишленост, които 
насърчават партньорствата в трансфера 
на знания и обмена на добри практики 
между регионите; във връзка с това 
призовава Комисията да инвестира в 
иновационни клъстери и мрежи чрез 
засилено сътрудничество с 
Европейската инвестиционна банка и в 
рамките на постоянна работна група по 
въпросите на промишлената политика;

8. отбелязва, че 
научноизследователската дейност и 
иновациите се уреждат най-ефективно 
на регионално равнище, при близостта 
на участници като университети, 
публични научноизследователски 
организации или промишленост, които 
насърчават партньорствата в трансфера 
на знания и обмена на добри практики 
между регионите; във връзка с това 
призовава Комисията да инвестира в 
иновационни клъстери и мрежи, като 
мобилизира изцяло заинтересованите 
страни и чрез засилено сътрудничество 
с Европейската инвестиционна банка и в 
рамките на постоянна работна група по 
въпросите на промишлената политика;

Or. en

Изменение 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отбелязва, че 
научноизследователската дейност и 
иновациите се уреждат най-
ефективно на регионално равнище, 
при близостта на участници като 
университети, публични 
научноизследователски организации 

8. подчертава целесъобразността на 
регионалното равнище за уреждането 
на научноизследователската дейност 
и иновациите, при близостта на 
участници като университети, публични 
научноизследователски организации 
или промишленост, които насърчават 
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или промишленост, които насърчават 
партньорствата в трансфера на знания и 
обмена на добри практики между 
регионите; във връзка с това призовава 
Комисията да инвестира в иновационни 
клъстери и мрежи чрез засилено 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка и в рамките на 
постоянна работна група по въпросите 
на промишлената политика;

партньорствата в трансфера на знания и 
обмена на добри практики между 
регионите; във връзка с това призовава 
Комисията да инвестира в иновационни 
клъстери и мрежи чрез засилено 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка и в рамките на 
постоянна работна група по въпросите 
на промишлената политика;

Or. fr

Изменение 29
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отбелязва, че 
научноизследователската дейност и 
иновациите се уреждат най-ефективно 
на регионално равнище, при близостта 
на участници като университети, 
публични научноизследователски 
организации или промишленост, които 
насърчават партньорствата в трансфера 
на знания и обмена на добри практики 
между регионите; във връзка с това 
призовава Комисията да инвестира в 
иновационни клъстери и мрежи чрез 
засилено сътрудничество с 
Европейската инвестиционна банка и в 
рамките на постоянна работна група по 
въпросите на промишлената политика;

8. отбелязва, че 
научноизследователската дейност и 
иновациите се уреждат най-ефективно 
на регионално равнище, при близостта 
на участници като университети, 
публични научноизследователски 
организации или промишленост, които 
насърчават партньорствата в трансфера 
на знания и обмена на добри практики 
между регионите; във връзка с това 
призовава Комисията да инвестира в 
малки и средни иновационни клъстери 
и мрежи чрез засилено сътрудничество с 
Европейската инвестиционна банка и в 
рамките на постоянна работна група по 
въпросите на промишлената политика;

Or. fr
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Изменение 30
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. следователно приканва да се 
използват и обогатяват по 
последователен начин научните и 
технологични умения, налични в 
регионите, по-конкретно в областта 
на ключовите технологии, както и да 
се насърчава още повече политиката 
на конкурентните клъстери;

Or. de

Изменение 31
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. настоява, че регионалните 
структури участват активно в 
укрепването на промишлеността в 
Европа; следователно счита, че е 
целесъобразно да се увеличи 
финансовата подкрепа, предоставяна 
за клъстерите и иновационните 
мрежи, особено в областта на 
ключовите технологии, за да се 
въздейства благоприятно и по 
координиран начин върху трансфера 
на знание, научните изследвания и 
подобряването на квалификациите и 
инфраструктурите;

Or. de
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Изменение 32
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изтъква, че увеличаването на 
регионалните различия по отношение на 
възможностите за развитие на 
научноизследователска и развойна 
дейност е предизвикателство, на което 
трябва да се отговори не само в рамките 
на политиката за сближаване, но и 
посредством самата политика за 
научноизследователска дейност и 
иновации;

9. изтъква, че увеличаването на 
регионалните различия по отношение на 
възможностите за развитие на 
научноизследователска и развойна 
дейност е предизвикателство, на което 
трябва да се отговори не само в рамките 
на политиката за сближаване, но и 
посредством самата политика за 
научноизследователска дейност и 
иновации; подчертава още, че 
разликите в изследователския 
потенциал и потенциала за развитие 
на отделните региони и държави-
членки има опасност да се 
задълбочат, ако различните 
университетски системи на 
държавите-членки не се използват по 
подходящ начин; препоръчва да се 
въведе принципът на държавата на 
произход в политиката на Съюза 
спрямо висшето образование и да се 
следи за стриктното му прилагане;

Or. de

Изменение 33
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изтъква, че увеличаването на 
регионалните различия по отношение на 
възможностите за развитие на 
научноизследователска и развойна 
дейност е предизвикателство, на което 

9. изтъква, че увеличаването на 
регионалните различия по отношение на 
възможностите за развитие на 
научноизследователска и развойна 
дейност е предизвикателство, на което 
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трябва да се отговори не само в рамките 
на политиката за сближаване, но и 
посредством самата политика за 
научноизследователска дейност и 
иновации;

трябва да се отговори не само в рамките 
на политиката за сближаване, но и 
посредством самата политика за 
научноизследователска дейност и 
иновации; по отношение на това 
изисква, в допълнение към 
финансирането за изследователската 
дейност, преразпределяне на 
средствата за новаторски програми, 
за да се улесни използването на 
плодовете на изследователската 
дейност за търговски решения в полза 
на обществото;

Or. en

Изменение 34
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 9 а (нов)

Проектостановище Изменение

9а. припомня, че разгръщането на 
подходящи цифрови инфраструктури 
и новаторски технологии е 
стратегически елемент на 
засилването на 
конкурентоспособността на 
регионите и промишлените отрасли 
на Съюза; счита, че секторът на ИКТ 
играе ключова роля в повишаването 
на производителността на други 
промишлени сектори; счита, че 
модерните комуникационни 
инфраструктури с висок 
предавателен капацитет би трябвало 
да се инсталират приоритетно в 
лошо снабдените региони; преценява, 
че тази мярка би могла да допринесе 
за създаване на благоприятен за 
публичните и частните инвестиции 
климат и, нещо важно, да спомогне за 
повишаване на стандартите за 
цифрова грамотност на 
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предприятията;

Or. en

Изменение 35
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност 
като инструмент, който да поведе 
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин 
засили конкурентоспособността на 
нашия промишлен сектор в сравнение 
с други пазари, като тези на САЩ и 
Китай, които са си поставили 
амбициозни цели за екологосъобразни 
продукти; подчертава, че екологичните 
стандарти за суровини и помощни 
материали, както и за сигурност на 
енергийните доставки, вместо да 
увеличават дистанцията между 
централните и отдалечените региони, 
следва да водят до засилено 
териториално сближаване, като 
специално се отчитат периферните 
региони и техните потребности;

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност; 
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 
доставки, вместо да увеличават 
дистанцията между централните и 
отдалечените региони, следва да водят 
до засилено териториално сближаване,
като специално се отчитат периферните 
региони и техните потребности;

Or. fr

Изменение 36
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 10
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Проектостановище Изменение

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност 
като инструмент, който да поведе
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин засили 
конкурентоспособността на нашия 
промишлен сектор в сравнение с други 
пазари, като тези на САЩ и Китай, 
които са си поставили амбициозни цели 
за екологосъобразни продукти; 
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 
доставки, вместо да увеличават 
дистанцията между централните и 
отдалечените региони, следва да водят 
до засилено териториално сближаване, 
като специално се отчитат периферните 
региони и техните потребности;

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност, 
наред с инициативи за създаване на 
интегриран и либерализиран енергиен 
пазар на ЕС, като основни 
инструменти, които да поведат
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин засили 
конкурентоспособността на нашия 
промишлен сектор в сравнение с други 
пазари, като тези на САЩ и Китай, 
които са си поставили амбициозни цели 
за екологосъобразни продукти; 
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 
доставки, вместо да увеличават 
дистанцията между централните и 
отдалечените региони, следва да водят 
до засилено териториално сближаване, 
като специално се отчитат периферните 
региони и техните потребности;

Or. en

Изменение 37
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност 
като инструмент, който да поведе 
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин засили 
конкурентоспособността на нашия 
промишлен сектор в сравнение с други 
пазари, като тези на САЩ и Китай, 

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност 
като инструмент, който да поведе 
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин засили 
конкурентоспособността на нашия 
промишлен сектор в сравнение с други 
пазари, като тези на САЩ и Китай, 
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които са си поставили амбициозни цели 
за екологосъобразни продукти; 
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 
доставки, вместо да увеличават 
дистанцията между централните и 
отдалечените региони, следва да водят 
до засилено териториално сближаване, 
като специално се отчитат периферните 
региони и техните потребности;

които са си поставили амбициозни цели 
за екологосъобразни продукти; 
припомня, че Съюзът трябва да 
приеме това предизвикателство, 
което да го насърчи да развие 
регионална новаторска политика, по-
конкретно чрез устойчива 
промишлена политика, като отчита 
предимствата по отношение на 
уменията и потенциала на 
регионите, и по-специално 
потенциала на природните ресурси;
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 
доставки, вместо да увеличават 
дистанцията между централните и 
отдалечените региони, следва да водят 
до засилено териториално сближаване, 
като специално се отчитат периферните 
региони и техните потребности;

Or. fi

Изменение 38
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност 
като инструмент, който да поведе 
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин засили 
конкурентоспособността на нашия 
промишлен сектор в сравнение с други 
пазари, като тези на САЩ и Китай, 
които са си поставили амбициозни цели 
за екологосъобразни продукти; 
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност 
като инструмент, който да поведе 
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин засили 
конкурентоспособността на нашия 
промишлен сектор в сравнение с други 
пазари, като тези на САЩ и Китай, 
които са си поставили амбициозни цели 
за екологосъобразни продукти; 
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 
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доставки, вместо да увеличават 
дистанцията между централните и 
отдалечените региони, следва да водят 
до засилено териториално сближаване, 
като специално се отчитат 
периферните региони и техните 
потребности;

доставки, вместо да увеличават 
дистанцията между централните и 
периферните региони, следва да водят 
до засилено икономическо, социално и 
териториално сближаване, като 
специално се отчитат потребностите 
на периферните региони;

Or. it

Изменение 39
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност 
като инструмент, който да поведе 
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин засили 
конкурентоспособността на нашия 
промишлен сектор в сравнение с други 
пазари, като тези на САЩ и Китай, 
които са си поставили амбициозни цели 
за екологосъобразни продукти; 
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 
доставки, вместо да увеличават 
дистанцията между централните и 
отдалечените региони, следва да водят 
до засилено териториално сближаване, 
като специално се отчитат периферните 
региони и техните потребности;

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност 
като инструмент, който да поведе 
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин засили 
конкурентоспособността на нашия 
промишлен сектор в сравнение с други 
пазари, като тези на САЩ и Китай, 
които са си поставили амбициозни цели 
за екологосъобразни продукти;
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 
доставки и транспорт, вместо да 
увеличават дистанцията между 
централните и отдалечените региони, 
следва да водят до засилено 
териториално сближаване, като 
специално се отчитат периферните 
региони и техните потребности;

Or. es
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Изменение 40
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност 
като инструмент, който да поведе 
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин засили 
конкурентоспособността на нашия 
промишлен сектор в сравнение с други 
пазари, като тези на САЩ и Китай, 
които са си поставили амбициозни цели 
за екологосъобразни продукти; 
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 
доставки, вместо да увеличават 
дистанцията между централните и 
отдалечените региони, следва да водят 
до засилено териториално сближаване, 
като специално се отчитат 
периферните региони и техните 
потребности;

10. изтъква значението на балансиран и 
устойчив план за ресурсна ефективност 
като инструмент, който да поведе 
промишлеността в ЕС към 
конкурентоспособна промишлена 
стратегия, като по този начин засили 
конкурентоспособността на нашия 
промишлен сектор в сравнение с други 
пазари, като тези на САЩ и Китай, 
които са си поставили амбициозни цели 
за екологосъобразни продукти; 
подчертава, че екологичните стандарти 
за суровини и помощни материали, 
както и за сигурност на енергийните 
доставки, вместо да увеличават 
дистанцията между централните и 
периферните региони, следва да водят 
до засилено териториално сближаване, 
като специално се отчитат 
отдалечените региони и техните 
потребности;

Or. fr

Изменение 41
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 10 а (нов)

Проектостановище Изменение

10а. настоява, че общата среда за 
предприятията непрекъснато 
еволюира, и счита във връзка с това, 
че са необходими съответни 
инвестиции, за да се развият и 
приспособят инфраструктурите и 
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услугите в областите на транспорта, 
комуникациите и енергията, с оглед 
отвръщане на настоящите и бъдещи 
предизвикателства;

Or. ro

Изменение 42
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 10 а (нов)

Проектостановище Изменение

10а. подчертава уязвимото 
положение на отдалечените и 
островни региони на Европейския 
съюз пред глобализацията, чиито 
последици се усещат прекомерно и 
заплашват развитието и 
териториалното сближаване на тези 
региони; за тази цел иска в регионите 
в по-неблагоприятно положение да се 
провежда промишлена политика, 
способна да насърчи отраслите, 
които имат по-голям потенциал 
като туризма, възобновяемите 
енергийни източници и областите на 
научните изследвания и иновациите, 
свързани с морския сектор и 
селскостопанския отрасъл; като има 
предвид по-голямата чувствителност 
на тези региони спрямо 
предизвикателствата на 
глобализацията, изисква също да се 
вземат мерки за отчитане на 
регионалните специфики, за да се 
запази тяхната икономическа 
устойчивост и да се насърчат 
конкурентоспособността и 
икономическото, социално и 
териториално сближаване;

Обосновка
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Поради своето структурно, икономическо и социално положение и природните и 
географски ограничения, отдалечените райони са сериозно засегнати от 
глобализацията и следователно е целесъобразно да се обърне особено внимание на 
техните трудности и да се извлече полза от техните възможности.

Or. pt

Изменение 43
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. отбелязва, че интегрирана стратегия 
за промишлеността в ЕС следва да се 
съсредоточи върху преодоляване на 
недостига на умения, наблюдаван в 
МСП и промишлеността. По 
отношение на това набляга на 
потребността от координирани 
инициативи за подобряване на 
обучението в областта на точните науки 
и техническите предмети (наука, 
технология, инженерство и 
математика) на всички равнища, 
като същевременно се насърчават 
допълнителните координирани и 
целенасочени висши квалификации; 
призовава държавите-членки да включат 
образователните квалификации за 
предприемачество в университетските 
програми и в други курсове във висшето 
образование; подчертава 
необходимостта от преразглеждане на 
Европейския социален фонд в 
съответствие с преразгледаните 
изисквания за умения на промишления 
сектор;

11. отбелязва, че интегрирана стратегия 
за промишлеността в ЕС следва да се 
съсредоточи върху преодоляване на 
недостига на умения. По отношение на 
това набляга на потребността от 
координирани инициативи за 
подобряване на обучението в областта 
на точните науки и техническите 
предмети в областите на 
възобновяемите енергийни 
източници, енергийната 
ефективност на сградите и 
промишлените процеси, както и на 
чистия транспорт; отново изтъква, 
че тази инвестиция ще създаде 
работни места; призовава държавите-
членки да включат образователните 
квалификации за предприемачество в 
университетските програми и в други 
курсове във висшето образование; 
подчертава необходимостта от 
преразглеждане на Европейския 
социален фонд в съответствие с 
преразгледаните изисквания за умения 
на промишления сектор;

Or. fr
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Изменение 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. отбелязва, че интегрирана стратегия 
за промишлеността в ЕС следва да се 
съсредоточи върху преодоляване на 
недостига на умения, наблюдаван в 
МСП и промишлеността. По отношение 
на това набляга на потребността от 
координирани инициативи за 
подобряване на обучението в областта 
на точните науки и техническите 
предмети (наука, технология, 
инженерство и математика) на всички 
равнища, като същевременно се 
насърчават допълнителните 
координирани и целенасочени висши 
квалификации; призовава държавите-
членки да включат образователните 
квалификации за предприемачество в 
университетските програми и в други 
курсове във висшето образование; 
подчертава необходимостта от 
преразглеждане на Европейския
социален фонд в съответствие с 
преразгледаните изисквания за умения
на промишления сектор;

11. отбелязва, че интегрирана стратегия 
за промишлеността в ЕС следва да се 
съсредоточи върху преодоляване на 
недостига на умения, наблюдаван в 
МСП и промишлеността. По отношение 
на това набляга на потребността от 
координирани инициативи за 
подобряване на обучението в областта 
на точните науки и техническите 
предмети (наука, технология, 
инженерство и математика) на всички 
равнища, като същевременно се 
насърчават допълнителните 
координирани и целенасочени висши 
квалификации; призовава държавите-
членки да включат образователните 
квалификации за предприемачество в 
университетските програми и в други 
курсове във висшето образование; 
подчертава, че Европейският социален 
фонд трябва да се адаптира към 
изискванията за развитие на 
промишления сектор;

Or. fr

Изменение 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. отбелязва, че интегрирана стратегия 
за промишлеността в ЕС следва да се 
съсредоточи върху преодоляване на 

11. отбелязва, че интегрирана стратегия 
за промишлеността в ЕС следва да се 
съсредоточи върху преодоляване на 
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недостига на умения, наблюдаван в 
МСП и промишлеността. По отношение 
на това набляга на потребността от 
координирани инициативи за 
подобряване на обучението в областта 
на точните науки и техническите 
предмети (наука, технология, 
инженерство и математика) на всички 
равнища, като същевременно се 
насърчават допълнителните 
координирани и целенасочени висши 
квалификации; призовава държавите-
членки да включат образователните 
квалификации за предприемачество в 
университетските програми и в други 
курсове във висшето образование; 
подчертава необходимостта от 
преразглеждане на Европейския 
социален фонд в съответствие с
преразгледаните изисквания за умения 
на промишления сектор;

недостига на умения, наблюдаван в 
МСП и промишлеността. По отношение 
на това набляга на потребността от 
координирани инициативи за 
подобряване на разпространението на 
информация и обучението в областта 
на точните науки и техническите 
предмети (наука, технология, 
инженерство и математика) на всички 
равнища, като същевременно се 
насърчават допълнителните 
координирани и целенасочени висши 
квалификации; призовава държавите-
членки да включат образователните 
квалификации за предприемачество в 
университетските програми и в други 
курсове във висшето образование; 
подчертава необходимостта от 
преразглеждане на Европейския 
социален фонд в съответствие с 
преразгледаните изисквания за умения 
на промишления сектор;

Or. ro

Изменение 46
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 11 а (нов)

Проектостановище Изменение

11а. настоява за необходимостта 
такава стратегия да включва 
изискваните придружаващи мерки за 
промишлените отрасли, принудени да 
се свият в сегашната си форма, и че 
тези мерки не могат да се вземат без 
подкрепата на регионите, които 
подпомагат преквалифицирането на 
трудещите се чрез финансиране на 
адаптирани планове за обучение;

Or. fr
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Изменение 47
Catherine Grèze

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. подчертава, че устойчив и лоялен
растеж в промишления сектор може да 
бъде по-добре постигнат от държавите-
членки чрез принципа на 
реципрочността на търговските 
политики; отбелязва, че регионалните 
мрежови структури и конкурентни 
клъстери не бива да бъдат засягани от 
нееднообразни търговски правила и 
разпоредби;

12. подчертава, че устойчиво и лоялно
развитие в промишления сектор може 
да бъде по-добре постигнат от 
държавите-членки чрез принципа на 
реципрочността на търговските 
политики; отбелязва, че регионалните 
мрежови структури и конкурентни 
клъстери не бива да бъдат засягани от 
нееднообразни търговски правила и 
разпоредби;

Or. fr

Изменение 48
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. подчертава, че устойчив и лоялен 
растеж в промишления сектор може да 
бъде по-добре постигнат от държавите-
членки чрез принципа на 
реципрочността на търговските 
политики; отбелязва, че регионалните 
мрежови структури и конкурентни 
клъстери не бива да бъдат засягани от 
нееднообразни търговски правила и 
разпоредби;

12. подчертава, че устойчив и лоялен 
растеж в промишления сектор може да 
бъде по-добре постигнат от държавите-
членки чрез принципа на 
реципрочността на търговските 
политики; отбелязва, че регионалните 
мрежови структури и конкурентни 
клъстери не бива да бъдат засягани от 
нееднообразни търговски правила и 
разпоредби, които засягат особено 
МСП;

Or. es
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Изменение 49
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. изтъква регионалните различия в 
промишленото развитие и призовава те 
също да бъдат включени в новата 
устойчива промишлена политика; 
призовава още Комисията да приеме 
интегриран подход за управление на 
много равнища и още веднъж 
подчертава необходимостта от отчитане 
на различните социални и 
икономически условия на трите типа
региони (сближаване, преход и 
конкурентоспособност) и разликите в 
творческия и новаторски капацитет и 
предприемаческия дух.

13. изтъква регионалните различия в 
промишленото развитие и призовава те 
също да бъдат включени в новата 
устойчива промишлена политика; 
призовава още Комисията да приеме 
интегриран подход за управление на 
много равнища и още веднъж 
подчертава необходимостта от отчитане 
на различните социални и 
икономически условия в различните 
европейски региони и разликите в 
творческия и новаторски капацитет и 
предприемаческия дух.

Or. it

Изменение 50
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 13 а (нов)

Проектостановище Изменение

13а. подчертава значението на 
туристическия сектор в Европейския 
съюз - първа в света туристическа 
дестинация - и в някои региони, в 
които той представлява първи стълб 
на стопанската дейност; поддържа 
стратегията на Европейската 
комисия за повишаване на 
конкурентоспособността на 
туристическия сектор с мерки за 
качество, устойчивост и подобряване 
на имиджа на Европа като 
туристическа дестинация.
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Or. es

Изменение 51
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 13 а (нов)

Проектостановище Изменение

13а. подчертава, че за да се провежда 
ефикасна европейска промишлена 
политика в ерата на глобализацията, 
трябва да се прилага интегрирано, 
координирано и опростено управление 
на различните равнища, способно да 
отчете съществуващите регионални 
различия и класификацията на 
регионите в целите на политиката 
на сближаване, както и съответните 
дотации във вид на финансови 
помощи; настоява също, че от една 
конкурентна промишлена политика 
трябва да се пораждат по-големи 
взаимодействия с различните фондове 
и програми за финансиране на 
равнище регионална политика.

Обосновка

Само ако се прилага интегрирано, координирано и опростено управление с 
участието на различните равнища на вземане на решение и участници при 
определянето на целите и приоритетите, както и разграничение между 
начините на финансиране на програмите, ще можем да говорим за ефикасна 
европейска промишлена политика.

Or. pt


