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Изменение 1
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че безспорно добавената 
стойност на европейската политика на 
сближаване предлага най-доброто 
средство за създаване на работни места 
и насърчаване на икономическия 
растеж; подчертава факта, че 
програмите, които бяха започнати след 
2007 г., изискват по-високи бюджетни 
кредити за плащания и че тази 
потребност трябва да бъде отразена по 
съответния начин в бюджета на ЕС за 
2012 г.;

1. счита, че безспорно добавената 
стойност на европейската политика на 
сближаване предлага най-доброто 
средство за създаване на работни места 
и насърчаване на икономическия 
растеж, като допринася за 
икономическото и социалното 
развитие на регионите и за 
благосъстоянието на населението; 
подчертава факта, че програмите, които 
бяха започнати след 2007 г., изискват 
по-високи бюджетни кредити за 
плащания и че тази потребност трябва 
да бъде отразена по съответния начин в 
бюджета на ЕС за 2012 г.;

Or. ro

Изменение 2
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че безспорно добавената 
стойност на европейската политика на 
сближаване предлага най-доброто 
средство за създаване на работни места 
и насърчаване на икономическия 
растеж; подчертава факта, че 
програмите, които бяха започнати след
2007 г., изискват по-високи бюджетни 
кредити за плащания и че тази 
потребност трябва да бъде отразена по 

1. счита, че безспорно добавената 
стойност на европейската политика на 
сближаване предлага най-доброто 
средство за създаване на работни места 
и насърчаване на икономическия 
растеж; подчертава факта, че 
програмите, които бяха започнати след 
2007 г., се изпълняват вече 
пълноценно и по тази причина
изискват по-високи бюджетни кредити 
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съответния начин в бюджета на ЕС за 
2012 г.;

за плащания и че тази потребност 
трябва да бъде отразена по съответния 
начин в бюджета на ЕС за 2012 г.;

Or. en

Изменение 3
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че безспорно добавената 
стойност на европейската политика на 
сближаване предлага най-доброто 
средство за създаване на работни места 
и насърчаване на икономическия 
растеж; подчертава факта, че 
програмите, които бяха започнати след 
2007 г., изискват по-високи бюджетни 
кредити за плащания и че тази 
потребност трябва да бъде отразена по 
съответния начин в бюджета на ЕС за 
2012 г.;

1. счита, че безспорно добавената 
стойност на европейската политика на 
сближаване предлага най-доброто 
средство за създаване на работни места 
и насърчаване на икономическия растеж 
и устойчивото развитие; подчертава 
факта, че програмите, които бяха 
започнати след 2007 г., изискват по-
високи бюджетни кредити за плащания 
и че тази потребност трябва да бъде 
отразена по съответния начин в 
бюджета на ЕС за 2012 г.;

Or. fr

Изменение 4
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава резултатите от 
референдума от 29 март 2009 г., 
съгласно който Майот – вече със 
статут на департамент на Франция 
– може да кандидатства за 
придобиването на статут на най-
отдалечен район, считано от 2014 г., 
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който може да му бъде предоставен с 
единодушно решение на Съвета 
съгласно член 355, параграф 6 от 
Договора; подчертава 
необходимостта да се приемат, по 
подобие на инструмента за 
предприсъединителна помощ, 
разпоредби, които да дадат на 
местните органи на Майот 
възможност да се подготвят за това;

Or. fr

Изменение 5
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита политиката на сближаване 
за средство от решаващо значение за 
премахването на структурните 
неравновесия и различията в 
областта на 
конкурентоспособността в ЕС, което 
е абсолютно необходимо за бъдещето 
на европейската интеграция и за да 
може Европейският съюз да излезе от 
настоящата криза укрепен;

Or. pt

Изменение 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. посочва, че политиката на 
сближаване разполага с цялостна 
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визия, която покрива както 
икономическото развитие на най-
слабо развитите региони с подкрепа 
за уязвимите социални групи, така и 
повишената конкурентоспособност и 
устойчивото развитие с оглед на 
целите на стратегията „ЕС2020“ и 
на специфичните регионални 
характеристики; счита, че тази 
визия трябва да бъде отразена и в 
бюджетните кредити;

Or. ro

Изменение 7
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня убедеността на 
Парламента, че въпреки че бюджетните 
средства по функции 1а и 1б следва да 
се използват за привеждане на 
областите на политиките в съответствие 
с целите на стратегията „ЕС 2020“, 
целите на политиката на сближаване, а 
именно намаляването на регионалните 
различия, са също толкова важни;

2. припомня убедеността на 
Парламента, че въпреки че бюджетните 
средства по функции 1а и 1б следва да 
се използват за привеждане на 
областите на политиките в съответствие 
с целите на стратегията „ЕС 2020“, 
целите на политиката на сближаване, а 
именно намаляването на регионалните 
различия, са също толкова важни, 
поради което те следва да служат за 
насърчаването на действителна 
конвергенция и истинско 
икономическо и социално сближаване, 
които ще осигурят възможност за 
пълноценно използване на 
капацитета на ендогенния растеж 
във всяка страна и всеки регион, 
премахване на бедността и опазване 
на околната среда;

Or. pt
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Изменение 8
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня убедеността на 
Парламента, че въпреки че бюджетните 
средства по функции 1а и 1б следва да 
се използват за привеждане на 
областите на политиките в съответствие 
с целите на стратегията „ЕС 2020“, 
целите на политиката на сближаване, а 
именно намаляването на регионалните 
различия, са също толкова важни;

2. припомня убедеността на 
Парламента, че въпреки че бюджетните 
средства по функции 1а и 1б следва да 
се използват за привеждане на 
областите на политиките в съответствие 
с целите на стратегията „ЕС 2020“, 
целите на политиката на сближаване, а 
именно намаляването на регионалните 
различия, са също толкова важни;
отбелязва освен това, че докато 
стратегията „ЕС2020“ е важна, 
потребностите и целите на
регионите са разнообразни и това 
следва да бъде отразено в целите на 
политиките, които гарантират 
гъвкавост за регионите;

Or. en

Изменение 9
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня убедеността на 
Парламента, че въпреки че бюджетните 
средства по функции 1а и 1б следва да 
се използват за привеждане на 
областите на политиките в съответствие 
с целите на стратегията „ЕС 2020“, 
целите на политиката на сближаване, а 
именно намаляването на регионалните 
различия, са също толкова важни;

2. припомня убедеността на 
Парламента, че въпреки че бюджетните 
средства по функции 1а и 1б следва да 
се използват за привеждане на 
областите на политиките в съответствие 
с целите на стратегията „ЕС 2020“, 
целите на политиката на сближаване, а 
именно намаляването на регионалните 
различия и подкрепа за регионалната 
конкурентоспособност в един 
глобализиран свят, са също толкова 
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важни;

Or. es

Изменение 10
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отново изразява становището на 
Парламента относно необходимостта от 
допълнително опростяване на 
съответните правила и процедури за 
изпълнение, без да се засяга 
необходимостта от прозрачност и 
отчетност;

4. отново изразява становището на 
Парламента относно необходимостта от 
допълнително опростяване на 
съответните правила и процедури за 
изпълнение, без да се засяга 
необходимостта от прозрачност и 
отчетност; във връзка с това съзнава 
необходимостта от хармонизиране 
на правилата относно средствата, 
които са обект на споделено 
управление, в рамките на прегледа на 
Финансовия регламент, но въпреки 
това изразява загриженост поради 
предложените от Комисията нови, 
ненужни административни 
формалности;

Or. fr

Изменение 11
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че пилотните проекти 
допринасят за иновациите в 
регионалното развитие и изразява 
надежда, че капацитетът за 
изпълнение на такива проекти ще 
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бъде увеличен;
Or. fr

Изменение 12
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава и отново изразява 
позицията на Парламента, че за 
политиката на сближаване трябва да 
бъдат разпределени адекватни и 
достатъчни по размер средства за 
постигане на нейната цел съгласно 
Договорите.

5. подчертава и отново изразява 
позицията на Парламента, че за 
политиката на сближаване трябва да 
бъдат разпределени адекватни и 
достатъчни по размер средства за 
постигане на нейната цел съгласно 
Договорите; по тази причина счита, 
че за 2012 г. е необходимо фактическо 
увеличение на бюджета за 
политиката на сближаване.

Or. en

Изменение 13
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава и отново изразява 
позицията на Парламента, че за 
политиката на сближаване трябва да 
бъдат разпределени адекватни и 
достатъчни по размер средства за 
постигане на нейната цел съгласно 
Договорите.

5. припомня, че политиката на 
сближаване е инструмент, който се 
използва за финансирането на 
значителен брой области от 
политиката на ЕС; подчертава и 
отново изразява позицията на 
Парламента, че за политиката на 
сближаване трябва да бъдат 
разпределени адекватни и достатъчни 
по размер средства за постигане на 
нейната цел съгласно Договорите.

Or. fi
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