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Изменение 1
László Surján

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че силната и солидно 
финансирана политика на сближаване 
представлява ефективен и ефикасен 
инструмент за изпълнение на 
стратегията на ЕС до 2020 г., 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
децентрализираната административна 
система и на включването на
приоритетите на Общността за
устойчиво развитие;

1. подчертава решаващата роля на 
политиката на сближаване като 
ключов инструмент за стратегията 
„Европа 2020“; счита, че силната и 
солидно финансирана политика на 
сближаване представлява ефективен и 
ефикасен инструмент за изпълнение на 
европейските цели за 2020 г., 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
бюджетното измерение и на 
децентрализираната административна 
система; подкрепя, в съответствие с 
доклада на комисията по 
политическите предизвикателства, 
запазването в следващата МФР най-
малко на същото равнище на
финансиране за тази политика, както 
през 2013 г.;

Or. en

Изменение 2
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че силната и солидно 
финансирана политика на сближаване 
представлява ефективен и ефикасен 
инструмент за изпълнение на 
стратегията на ЕС до 2020 г., 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
децентрализираната административна 

1. счита, че силната и солидно 
финансирана политика на сближаване 
представлява ефективен и ефикасен 
инструмент за изпълнение на 
стратегията на ЕС до 2020 г., 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
децентрализираната административна 
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система и на включването на 
приоритетите на Общността за 
устойчиво развитие;

система и на включването на 
приоритетите на Общността за 
устойчиво развитие, като в тази 
връзка подчертава значението на 
включването на регионите в 
постигането на целта на „Европа
2020“;

Or. en

Изменение 3
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че силната и солидно 
финансирана политика на сближаване 
представлява ефективен и ефикасен 
инструмент за изпълнение на 
стратегията на ЕС до 2020 г., 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
децентрализираната административна 
система и на включването на 
приоритетите на Общността за 
устойчиво развитие;

1. счита, че силната и солидно 
финансирана политика на сближаване 
представлява ефективен и ефикасен 
инструмент за изпълнение на 
стратегията на ЕС до 2020 г. и за 
предотвратяване на бъдещи 
икономически и финансови кризи, 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
децентрализираната административна 
система и на включването на 
приоритетите на Общността за 
устойчиво развитие;

Or. ro

Изменение 4
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. посочва, че политиката на 
сближаване се опира на своето 
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широко приемане, последователни 
подходи и стабилно финансиране;

Or. es

Изменение 5
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. приветства гледната точка, 
изразена от Комисията в нейното 
съобщение относно годишния обзор на 
растежа1, съгласно която екологично 
вредните субсидии следва да бъдат 
прекратени;
__________________
1 COM(2011) 11 окончателен

Or. en

Изменение 6
László Surján

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на факта, че 
регионалната политика предлага 
консолидирана методика по отношение
на интегрирания подход, както и 
добре изградена система на управление 
за мобилизиране на инвестиции на 
място, което би могло да подкрепи по 
подходящ начин координацията на 
икономическите политики;

2. обръща внимание на факта, че 
благодарение на подхода на 
многостепенно управление 
регионалната политика предлага 
консолидирана методика за 
интегрирането на местните 
участници и в следствие на това –
добре изградена система на управление 
за мобилизиране на инвестиции на 
място; отбелязва, че това би могло да 
подкрепи по подходящ начин 
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координацията на икономическите 
политики и развитието на по-силно 
взаимодействие между бюджетите 
на ЕС и на държавите-членки;

Or. en

Изменение 7
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на факта, че 
регионалната политика предлага 
консолидирана методика по отношение 
на интегрирания подход, както и добре 
изградена система на управление за 
мобилизиране на инвестиции на място, 
което би могло да подкрепи по 
подходящ начин координацията на 
икономическите политики;

2. обръща внимание на факта, че 
регионалната политика предлага 
консолидирана методика по отношение 
на интегрирания подход, както и добре 
изградена система на управление за 
мобилизиране на инвестиции и 
стимулиране на нови инициативи на 
място, което би могло да подкрепи по 
подходящ начин координацията на 
икономическите политики;

Or. en

Изменение 8
Peter Simon, Michael Theurer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на факта, че 
регионалната политика предлага 
консолидирана методика по отношение 
на интегрирания подход, както и добре 
изградена система на управление за 
мобилизиране на инвестиции на място, 
което би могло да подкрепи по 
подходящ начин координацията на 

2. обръща внимание на факта, че 
регионалната политика предлага 
консолидирана методика по отношение 
на интегрирания подход, както и добре 
изградена система на управление за 
мобилизиране на инвестиции на място, 
което би могло да подкрепи по 
подходящ начин координацията на 
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икономическите политики; икономическите политики; ето защо 
призовава Европейската комисия да 
представи конкретни препоръки за 
начина, по който структурните 
фондове могат да се използват за 
тази цел в рамките на оперативните 
програми;

Or. de

Изменение 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на факта, че 
регионалната политика предлага 
консолидирана методика по отношение 
на интегрирания подход, както и добре 
изградена система на управление за 
мобилизиране на инвестиции на място, 
което би могло да подкрепи по 
подходящ начин координацията на 
икономическите политики;

2. обръща внимание на факта, че 
регионалната политика предлага 
консолидирана методика по отношение 
на интегрирания подход, както и добре 
изградена система на управление за 
мобилизиране на инвестиции на място, 
което би могло да подкрепи по 
подходящ начин ефективността на 
икономическите политики;

Or. el

Изменение 10
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на факта, че 
регионалната политика предлага 
консолидирана методика по отношение 
на интегрирания подход, както и добре 
изградена система на управление за 
мобилизиране на инвестиции на място, 

2. обръща внимание на факта, че 
регионалната политика предлага 
консолидирана методика по отношение 
на интегрирания подход, както и 
надеждна система на управление за 
мобилизиране на инвестиции на място, 
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което би могло да подкрепи по 
подходящ начин координацията на 
икономическите политики;

което би могло да подкрепи по 
подходящ начин координацията на 
икономическите политики;

Or. fr

Изменение 11
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че е изключително важно 
политиката на сближаване да 
участва в преодоляването на 
трудностите, свързани с 
намаляването на структурните 
неравновесия и вътрешните 
конкурентни различия, като 
подчертава значението на 
адаптирането на политиките към 
специфичните условия в регионите, 
така че техният потенциал да се 
увеличи максимално, а пречките да се 
намалят;

Or. pt

Изменение 12
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че 
националните цели не са амбициозни, 
че прекалено голямо значение се 
придава на краткосрочните резултати 
и че в повечето области ЕС е все още 
много далече от постигане на 
основните цели на ЕС, договорени от 
Европейския съвет;

3. посочва, че в повечето области 
ключовите национални цели, 
договорени от Европейския съвет, 
далеч не са постигнати; по тази 
причина изразява съжаление относно 
слабата амбициозност на 
националните цели, които са
прекалено съсредоточени върху 
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постигането на краткосрочни
резултати, и в тази връзка относно 
недостатъчната роля на ЕС за 
насърчаване на структурните цели, 
които ще гарантират дългосрочен 
растеж;

Or. es

Изменение 13
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че 
националните цели не са амбициозни, 
че прекалено голямо значение се 
придава на краткосрочните резултати и 
че в повечето области ЕС е все още 
много далече от постигане на основните 
цели на ЕС, договорени от Европейския 
съвет;

3. призовава държавите-членки да 
определят по-амбициозни национални
цели и да придават по-малко значение 
на краткосрочните резултати, тъй като
в повечето области ЕС е все още много 
далече от постигане на основните цели 
на ЕС, договорени от Европейския 
съвет; изразява съжаление относно 
факта, че държавите-членки 
използват различни методики за 
определяне на националните цели, и 
призовава Комисията да проучи 
възможността за изготвяне на 
насоки в тази област;

Or. lt

Изменение 14
László Surján

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че националните 3. изразява съжаление, че националните 
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цели не са амбициозни, че прекалено 
голямо значение се придава на 
краткосрочните резултати и че в 
повечето области ЕС е все още много 
далече от постигане на основните цели 
на ЕС, договорени от Европейския 
съвет;

цели не са амбициозни, че прекалено 
голямо значение се придава на 
краткосрочните резултати и че в 
повечето области ЕС е все още много 
далече от постигане на основните цели 
на ЕС, договорени от Европейския 
съвет; призовава за включване на 
приоритетите на политиката на 
сближаване в структуриран и ранен 
дебат върху ориентацията на 
годишния бюджет, задълбочени 
предварителни оценки на 
въздействието и основани на 
резултатите планиране на 
политиката и формулиране на 
проектите;

Or. en

Изменение 15
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че националните 
цели не са амбициозни, че прекалено 
голямо значение се придава на 
краткосрочните резултати и че в 
повечето области ЕС е все още много 
далече от постигане на основните цели 
на ЕС, договорени от Европейския 
съвет;

3. изразява съжаление, че националните 
цели не са амбициозни, че прекалено 
голямо значение се придава на 
краткосрочните резултати и че в 
повечето области ЕС е все още много 
далече от постигане на основните цели 
на ЕС, договорени от Европейския 
съвет; посочва, че са необходими 
допълнителни усилия за постигане на 
целите в областта на заетостта, 
научноизследователската и развойна
дейност, енергийната ефективност, 
висшето образование и бедността;

Or. en
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Изменение 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че националните 
цели не са амбициозни, че прекалено 
голямо значение се придава на 
краткосрочните резултати и че в 
повечето области ЕС е все още много 
далече от постигане на основните цели 
на ЕС, договорени от Европейския 
съвет;

3. изразява съжаление, че националните 
цели не са амбициозни, че прекалено 
голямо значение се придава на 
краткосрочните резултати и че в 
повечето области държавите-членки 
на ЕС са все още много далече от 
постигане на основните цели на ЕС, 
договорени от Европейския съвет;

Or. el

Изменение 17
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че за много държави-
членки е важно да повишат своята 
конкурентоспособност с оглед на 
коригирането на 
макроикономическите неравновесия;

Or. fr

Изменение 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. припомня важната роля на 
регионалната политика за 
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развитието на националните 
програми в рамките на Европейския 
семестър, най-вече чрез поставянето 
на цели и определянето на действия 
за укрепване на икономическото, 
социално и териториално 
сближаване; 

Or. el

Изменение 19
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. ето защо счита за оправдано при 
определянето на насоките на 
структурната политика да укрепва
именно регионалния потенциал и 
регионалните заинтересовани страни (а 
не само националните);

4. ето защо счита за необходимо 
политиката на сближаване да бъде 
ориентирана и към укрепване именно 
на регионалния потенциал и 
регионалните заинтересовани страни (а 
не само националните); счита, че 
укрепването на регионалния 
потенциал заедно с националния ще 
накара политиката на сближаване 
отново да се прояви като необходим 
инструмент за постигане на 
нужното взаимодействие;

Or. es

Изменение 20
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изтъква ролята на политиката на 
сближаване за изпълнението на 
европейските цели за развитие, както 
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и за осигуряването на бюджетна 
дисциплина; в тази връзка подкрепя 
процеса на многостепенно вземане на 
решения и многостепенната 
отговорност за бюджетната 
дисциплина;

Or. el

Изменение 21
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква, че по-силното 
териториално измерение на
стратегията - като се отчитат 
особеностите и различните равнища на 
развитие на европейските региони -
заедно с прякото участие на 
регионалните и местните органи на 
управление и партньори в планирането 
и изпълнението на съответните 
програми ще доведе на всички равнища 
до повишаване на чувството за 
отговорност по отношение на целите на 
стратегията  и ще осигури по-добра 
информираност за целите и резултатите 
по места;

5. изтъква, че стратегията „Европа
2020“ трябва да има по-силно 
териториално измерение; затова 
счита, че - като се отчитат 
особеностите и различните равнища на 
развитие на европейските региони -
прякото участие на регионалните и 
местните органи на управление и 
партньори в планирането и 
изпълнението на съответните програми 
ще доведе на всички равнища до 
повишаване на чувството за отговорност 
по отношение на целите на стратегията  
и ще осигури по-добра информираност 
за целите и резултатите по места;

Or. es

Изменение 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква, че по-силното териториално 5. изтъква, че по-силното териториално 
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измерение на стратегията - като се 
отчитат особеностите и различните 
равнища на развитие на европейските 
региони - заедно с прякото участие на 
регионалните и местните органи на 
управление и партньори в планирането 
и изпълнението на съответните 
програми ще доведе на всички равнища 
до повишаване на чувството за 
отговорност по отношение на целите на 
стратегията  и ще осигури по-добра 
информираност за целите и 
резултатите по места;

измерение на стратегията „Европа
2020“ - като се отчитат особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони - заедно с 
прякото участие на регионалните и 
местните органи на управление и 
партньори в планирането и 
изпълнението на съответните програми 
ще доведе на всички равнища до 
повишаване на чувството за отговорност 
по отношение на целите на стратегията
и ще осигури по-голям принос на 
местните и регионални органи за
ефективността на националните 
политики;

Or. el

Изменение 23
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
включват по-непосредствено 
националните парламенти, социалните 
партньори, регионалните и местните
органи на управление, както и 
гражданското общество в 
разработването на националните 
програми за реформи и редовно да се 
консултират с тях;

6. призовава държавите-членки и 
техните региони да включват по-
непосредствено националните и 
регионалните парламенти, социалните 
партньори, публичните органи, както и 
гражданското общество в 
разработването на националните 
програми за реформи и редовно да се 
консултират с тях; изтъква в тази 
връзка своевременното ангажиране на 
Комитета на регионите като 
платформа за координация между 
регионите, така че те да докладват 
за състоянието на регионалното и 
местно участие в Европейския 
семестър;

Or. en



AM\871083BG.doc 15/17 PE467.224v01-00

BG

Изменение 24
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
включват по-непосредствено 
националните парламенти, социалните 
партньори, регионалните и местните 
органи на управление, както и 
гражданското общество в 
разработването на националните 
програми за реформи и редовно да се 
консултират с тях;

6. призовава държавите-членки да 
включват по-непосредствено 
националните парламенти, социалните 
партньори, регионалните и местните 
органи на управление, както и 
гражданското общество в 
разработването на националните 
програми за реформи и редовно да се 
консултират с тях, както и да се 
справят със социалното въздействие 
на промените, които са в ход в 
момента;

Or. en

Изменение 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
включват по-непосредствено 
националните парламенти, социалните 
партньори, регионалните и местните 
органи на управление, както и 
гражданското общество в 
разработването на националните 
програми за реформи и редовно да се 
консултират с тях;

6. призовава държавите-членки да 
включват по-непосредствено 
националните парламенти, социалните 
партньори, регионалните и местните 
органи на управление, както и 
гражданското общество в 
разработването на националните 
програми за реформи, развитие и 
сближаване, и редовно да се 
консултират с тях;

Or. el
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Изменение 26
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че в контекста на 
текущия Европейски семестър 
регионалните и местни органи на 
управление са имали слабо участие в 
разработването на националните 
програми; призовава за всяка отделна 
държава-членка да бъде изрично 
предвидено как тя трябва да участва 
в този процес през следващите 
години.

Or. nl

Изменение 27
Peter Simon, Michael Theurer

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. посочва, че Парламентът играе
решаваща роля за установяването на 
пълна демократична легитимност на 
Европейския семестър; ето защо 
призовава Европейската комисия 
изцяло да включва Парламента и 
неговите съответни комисии;

Or. de

Изменение 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 6а (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. изтъква важната роля, която 
Комитетът на регионите би могъл да 
изпълнява при оценяването и 
активизирането на Европейския 
семестър, особено като се има 
предвид неговата засилена 
институционална роля съгласно 
Договора от Лисабон.

Or. el


