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Изменение 1
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 
стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите;  изисква от 
Комисията да изясни как точно това 
трябва да се осъществи;

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 
стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите;  изисква от 
Комисията да гарантира възможности 
за допълване;

Or. en

Изменение 2
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 
стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите;  изисква от 
Комисията да изясни как точно това 
трябва да се осъществи;

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 
стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите с цел 
засилване на европейските 
иновационни цикли; изисква от 
Комисията да изясни как точно това 
трябва да се осъществи; настоява 
Комисията да обърне внимание на 
прилагането на тези политики на 
национално и регионално равнище, 
особено когато отговорностите по 
отношение на различните фондове от 
ЕС се разпределят между различни 
национални министерства и органи, с 
цел създаване на по-добри 
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възможности за допълване на 
програмите;

Or. en

Изменение 3
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 
стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите;  изисква от 
Комисията да изясни как точно това 
трябва да се осъществи;

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 
стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите, отново 
заявява, че тези координирани 
действия трябва да се стремят да 
включват в по-голяма степен 
регионалните и местни органи при 
изготвянето и осъществяването на 
тези политики, както и да 
съобразяват приоритетите с 
конкретните потребности на всеки 
регион;  изисква от Комисията да изясни 
как точно това трябва да се осъществи;

Or. es

Изменение 4
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 
стратегическа рамка и бъдещата обща 

1. изтъква значението на политиката 
на сближаване за развитието на 
научните изследвания и иновациите 
на регионите; счита, че е необходима 
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стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите;  изисква от 
Комисията да изясни как точно това 
трябва да се осъществи;

засилена координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 
стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите;  изисква от 
Комисията да изясни как точно това 
трябва да се осъществи;

Or. lt

Изменение 5
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 
стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните
изследвания и иновациите;  изисква от 
Комисията да изясни как точно това 
трябва да се осъществи;

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 
стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите в 
съответствие с принципите и 
целите на стратегията „Европа 
2020“ и водещата инициатива „Съюз 
за иновации“;  изисква от Комисията да 
изясни как точно това трябва да се 
осъществи;

Or. pt

Изменение 6
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация между бъдещата 
регионално-политическа обща 

1. изтъква, че е необходима засилена 
координация и взаимодействие между 
бъдещата регионално-политическа обща 



PE467.320v01-00 6/42 AM\871588BG.doc

BG

стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите;  изисква от 
Комисията да изясни как точно това 
трябва да се осъществи;

стратегическа рамка и бъдещата обща 
стратегия на програмите за научните 
изследвания и иновациите;  изисква от 
Комисията да изясни как точно това 
трябва да се осъществи;

Or. fr

Изменение 7
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че регионалната 
помощ за иновации, научни 
изследвания и предприемачество с 
право е нараснала през 
десетилетията; отбелязва, че по 
време на текущия програмен период 
приблизително 25% от всички 
средства от структурните фондове 
са били изразходвани за подобна 
помощ и счита, че с оглед на целите 
на стратегията „ЕС 2020“ този 
процент следва да се запази във всички 
случаи – в тази връзка една силна и 
добре обезпечена със средства 
регионална политика вече е основно 
изискване; освен това застъпва 
становището, че не трябва да се 
пестят усилия за това притокът на 
средства към регионите да стане по-
ефективен;

Or. de

Изменение 8
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 1а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. в тази връзка припомня 
възможностите, които предлага 
регионалната политика за създаване 
на взаимодействие, което да 
гарантира успеха на общите 
политики за научни изследвания;

Or. es

Изменение 9
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. посочва, че когато финансовите 
ресурси са оскъдни, от основно 
значение е финансирането да се 
разпределя интелигентно за подбрани 
приоритети в регионите с цел 
достигане на критична маса;

Or. de

Изменение 10
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 
сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за регионите, 
което трябва да намери отражение в 
осигуряването със средства;

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 
сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за всички 
обективни региони, което трябва да 
намери отражение в осигуряването със 
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средства; въпреки това припомня, че 
самото определяне на целите за по-
големи разходи за научни изследвания, 
развойна дейност и иновации няма да 
доведе до резултати, освен ако тези 
мерки не бъдат придружени от общо 
структурно развитие в обществата;

Or. en

Изменение 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 
сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за регионите, 
което трябва да намери отражение в 
осигуряването със средства;

2. припомня, че научните изследвания 
и иновациите са двигатели от 
основно значение, ако Европа желае 
да отговори на предизвикателствата 
и да запази и укрепи своята 
конкурентна позиция в рамките на 
глобализацията; изисква, с оглед на 
бъдещата насоченост на политиката на 
сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за регионите, 
което трябва да намери отражение в 
осигуряването със средства;

Or. ro

Изменение 12
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 
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сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за регионите, 
което трябва да намери отражение в 
осигуряването със средства;

сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за регионите, 
което трябва да намери отражение в 
осигуряването със средства; 
подчертава, че основното 
предизвикателство за ЕС и за 
държавите-членки е да създадат 
взаимодействие между различните 
инструменти за финансиране на 
научни изследвания и иновации както 
в публичния, така и в частния сектор 
с цел подкрепа на иновациите в 
обществото въз основа на „публично-
частни“ партньорства в контекста 
на постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“;

Or. ro

Изменение 13
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 
сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за регионите, 
което трябва да намери отражение в 
осигуряването със средства;

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 
сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за регионите, 
което трябва да намери отражение в 
осигуряването със средства; счита, че 
това е начинът, по който ще бъдат 
постигнати целите на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж въз 
основа на научни изследвания и 
иновации, радващи се на широка 
подкрепа като ключови фактори за 
социален и икономически 
просперитет и устойчиво развитие;

Or. lt
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Изменение 14
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 
сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за регионите, 
което трябва да намери отражение в 
осигуряването със средства;

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 
сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите, наред с 
другото, да станат задължителен 
приоритет за регионите, което трябва да 
намери отражение в осигуряването със 
средства;

Or. en

Изменение 15
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 
сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за регионите, 
което трябва да намери отражение в 
осигуряването със средства;

2. изисква, с оглед на бъдещата 
насоченост на политиката на 
сближаване по отношение на Стратегия 
"ЕС 2020", иновациите да станат 
задължителен приоритет за регионите, 
което трябва да намери отражение в 
осигуряването със средства на всички 
равнища;

Or. ro

Изменение 16
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 2a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията 
алтернативно да предложи 
допълнителни стимули за 
използването на субсидии от 
структурните фондове в областта на 
иновациите;

Or. de

Изменение 17
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че регионите следва да 
действат като изпитвателен 
участък за работата на Европейския 
институт за иновации и технологии 
и „живите лаборатории“ и че 
местните и регионални органи следва 
съответно да инвестират повече в 
регионално развитие и да имат 
активна роля за прилагане на 
политиката в областта на науката, 
технологиите и иновациите;

Or. lt

Изменение 18
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
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стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество 
трябва да се оптимизира с цел по-
силно взаимно допълняне на 
регионите;

стратегии за иновации; и като част от 
тези стратегии да посочи начина, по 
който потенциалното 
взаимодействие между помощта от 
структурните фондове и бъдещите 
програми за научни изследвания и
иновации могат да се използват 
практически в полза на регионите;

Or. de

Изменение 19
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации, които да 
включват всички заинтересовани 
лица и могат да допринесат за 
създаването на регионални полюси за 
високи постижения; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите като 
целта е да се насърчи 
международната 
конкурентоспособност;

Or. pt

Изменение 20
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; поради това 
призовава Комисията да насърчи 
програмите и фондовете на ЕС за 
научни изследвания с цел координация 
със структурните фондове и 
Кохезионния фонд; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;

Or. es

Изменение 21
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации, които се 
основават на регионални 
компетентности и предимства; 
изтъква, че териториалното 
сътрудничество трябва да се 
оптимизира с цел по-силно взаимно 
допълняне на регионите;

Or. en

Изменение 22
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите; 
препоръчва подход „отдолу нагоре“ по 
отношение на иновациите на местно 
равнище; подчертава 
необходимостта от развитие на 
партньорства между местните и 
регионални органи и 
научноизследователските центрове с 
оглед да се определят осъществимите 
решения за развитие; счита, че 
местните и регионални органи следва 
да се насърчават към иновации, 
особено чрез инициативи от вида 
„Региони на знанието“, „Живи 
лаборатории“ и „Интелигентни 
градове“;

Or. ro

Изменение 23
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;
счита, че следва да бъде установена 
по-добра връзка между научните 
изследвания и иновациите, че се 
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налага ЕС да изостави традиционния 
разпокъсан подход и да наблегне по-
силно върху предизвикателствата и 
резултатите, които трябва да 
постигне като установи по-тясна 
връзка между финансирането на 
научните изследвания и иновациите и 
целите на нашите политики, както и 
че не по-малко важно е 
разработването на опростен набор 
от инструменти и правила, като 
същевременно се осигури възможност 
за гъвкавост там, където е 
необходимо;

Or. lt

Изменение 24
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;
призовава държавите-членки да 
подкрепят подобна стъпка от името
на регионите и да създадат 
необходимата рамка за реализиране 
на подобни стратегии;

Or. ro

Изменение 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите, в 
тази връзка призовава за по-добра 
формулировка и координация между 
местните, регионални, национални и 
европейски органи;

Or. en

Изменение 26
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите;

3. призовава регионите, с оглед на 
концепцията за "интелигентна 
специализация", да развият специфични 
стратегии за иновации; изтъква, че 
териториалното сътрудничество трябва 
да се оптимизира с цел по-силно 
взаимно допълняне на регионите и в 
контекста на критериите за 
устойчивост на околната среда;

Or. it

Изменение 27
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 3a (нов)



AM\871588BG.doc 17/42 PE467.320v01-00

BG

Проектостановище Изменение

3a. същевременно препоръчва на 
регионите откровено да анализират 
своите силни и слаби страни в 
частност и да определят 
реалистични цели с оглед на 
развитието на силните страни 
(тяхното сравнително предимство) с 
цел да се създадат силни, 
конкурентни международни 
клъстери, от една страна, а от друга 
– да настигнат останалите региони, 
като по този начин бъде укрепена 
регионалната икономика;

Or. de

Изменение 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава за по-силно 
междуправителствено участие на 
мерките от инициативите
„Съвместно програмиране“ и „Interreg 
III В“, което усилва 
сътрудничеството в областта на 
научните изследвания, развойната 
дейност и иновациите в Европа, а 
също и с оглед да се увеличи 
участието и да се ангажират в по-
голяма степен новите държави-
членки във всички европейски 
програми за научни изследвания;

Or. en
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Изменение 29
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. Счита, че програмите за научни 
изследвания и иновации имат 
значителен принос към политиката 
по сближаване и подчертава, че 
възможностите за трансгранично 
сътрудничество в тази област следва 
да бъдат доразвивани. Подчертава, че 
сътрудничеството на 
макрорегионално ниво може да бъде 
използвано за общи научни, 
технологични и иновативни решения 
на общи регионални проблеми;

Or. bg

Изменение 30
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. въпреки това посочва, че в 
допълнение към индивидуалния
интерес на регионите в 
икономическия растеж, като цяло ЕС 
следва да се разглежда като област на 
иновации, което означава, че 
регионите следва да се допълват 
взаимно; поради това призовава 
регионите да работят заедно в тясно 
сътрудничество при изготвянето на 
своите стратегии за научни 
изследвания и иновации; в тази връзка 
приветства помощта на Комисията, 
която може да осигури на регионите 
ценни индикации и следва да 
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гарантира, че стратегиите са с 
високо качество, без да се поставя под 
въпрос принципът на субсидиарност;

Or. de

Изменение 31
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. подчертава, че основно изискване 
за подобна генерираща
взаимодействие, интегрирана 
стратегия е всички въпросни органи 
да са наясно с всички възможности за 
финансиране; посочва, че 
повишаването на обществената 
осведоменост в тази връзка също се 
финансира от структурните 
фондове;

Or. de

Изменение 32
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 

4. припомня, че иновациите са широко 
понятие, възникват преди всичко във 
връзка с практическия опит и касаят 
продуктите, процесите и услугите, 
както и системите и 
организационните структури; с оглед 
на това препоръчва, като необходимо 
допълнение към високите 
научноизследователски технологични 
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научноизследователски капацитет, 
така че преди всичко предприятията 
да могат да усвоят иновативни 
методи;

постижения, поставяне на акцента на 
регионалното подпомагане върху 
развитие на високите регионални 
постижения главно в 
университетите и 
научноизследователските центрове, 
от една страна, и от друга – върху 
подпомагане на прилагането, т.е. 
подпомагане на предприятията, по-
специално на средните предприятия, 
да правят иновации в пазарни услуги и 
процеси, и насърчаване на трансфера 
на технологии и обмена на ноу-хау;

Or. de

Изменение 33
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с 
практическия опит; с оглед на това 
препоръчва, като необходимо 
допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, 
така че преди всичко предприятията да 
могат да усвоят иновативни методи;

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с 
въвеждането на пазара; с оглед на 
това препоръчва, като необходимо 
допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента също така на 
регионалното подпомагане върху 
подпомагане на прилагането, в 
контекста на баланс с основните 
научни изследвания, така че 
предприятията да могат да насърчат и 
усвоят иновативни методи;

Or. es

Изменение 34
Riikka Manner
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи;

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит, като приблизително 19 от 20 
иновации водят началото си от 
взаимодействие (иновации въз основа 
на търсенето и потребителите,
DUI); поради тази причина 
подчертава все по-голямата 
потребност от мрежи и връзки за 
иновации, тъй като те усилват 
значението на регионалните системи 
за иновации; с оглед на това 
препоръчва, като необходимо 
допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи;

Or. en

Изменение 35
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
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възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи;

възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи; съзнава 
разликата между новите знания в 
научноизследователската област и 
реализирането им на практика на 
основно равнище; призовава за 
конкретни мерки в контекста на 
инструментите на регионалната 
политика с оглед трансформиране на 
резултатите от научните 
изследвания в иновации от такова 
естество, че да могат да бъдат 
приспособени на местно и регионално 
равнище и да се прилагат на 
европейско равнище;

Or. ro

Изменение 36
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи;

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи, 
препоръчва разработването на 
инициативи в области с практическа 
приложимост от полза за 
общността;

Or. ro
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Изменение 37
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи;

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи; освен
това счита, че следва да бъдат 
предприети стъпки за насърчаване на 
широкомащабното развитие на все 
по-голям брой пилотни проекти;

Or. it

Изменение 38
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 
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научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи;

научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията, особено 
МСП, да могат да усвоят иновативни 
методи;

Or. es

Изменение 39
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
опит; с оглед на това препоръчва, като 
необходимо допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи;

4. припомня, че иновациите възникват 
преди всичко във връзка с практическия 
и пазарния опит; с оглед на това 
препоръчва, като необходимо 
допълнение към високите 
научноизследователски постижения, 
поставяне на акцента на регионалното 
подпомагане върху подпомагане на 
прилагането, без това да води до 
възпрепятстване на изграждането на 
научноизследователски капацитет, така 
че преди всичко предприятията да могат 
да усвоят иновативни методи;

Or. pt

Изменение 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изразява желание за изготвяне на 
план за действие за „Път към високи 
постижения“ във връзка с 
реализацията на 
научноизследователските 
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инфраструктури съгласно 
Кохезионния фонд и ЕФРР; за 
поощряване на участието на тези 
държави в следващата обща рамкова 
програма за научни изследвания и 
иновации;

Or. en

Изменение 41
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. Подчертава, че е необходима по-
голяма последователност във 
финансирането на научно-
изследователски проекти и иновации 
и последващото финансиране за 
разпространение на резултатите и 
пазарната им реализация. В тази 
връзка счита, че е важно да има по-
голяма координация между 
отделните европейски и национални 
програми и Структурните фондове;

Or. bg

Изменение 42
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава необходимостта от 
създаване на концепцията „път към 
високите постижения“, която да 
доведе до подобряване на 
регионалните мрежи, свързващи 
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научноизследователските 
институти, университетите, МСП и 
другите съответни заинтересовани 
лица с цел създаване на клъстери, 
регионални технологични платформи 
и центрове за високи постижения с 
оглед да се подпомогне участието на 
подобни мрежи в проекти и програми 
на ЕС за сътрудничество в областта 
на научните изследвания и 
иновациите;

Or. de

Изменение 43
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. припомня, че чрез Кохезионния 
фонд приблизително 86 милиарда 
евро, или 25% от целия бюджет на 
Кохезионния фонд, са предназначени 
за иновации; изразява съжаление, че 
едва малка част от тези заделени 
средства се използват ефективно за 
тази цел; настоява Комисията да 
извърши анализ на това дали 
иновациите (напр. DUI), които се 
финансират от Кохезионния фонд, 
могат да получат подобно влияние
както понастоящем съгласно 
рамковите програми с цел това 
финансиране да стане по-интересно и 
по-видимо за участниците;

Or. en

Изменение 44
María Irigoyen Pérez
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Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че научните изследвания и 
иновациите играят важна роля, 
която поражда по-устойчиво градско 
развитие, насърчава 
благосъстоянието на населението и 
се основава на екологична и социално 
устойчивост и на енергийна 
ефективност; поради това 
препоръчва регионалната помощ да 
насърчи тази цел;

Or. es

Изменение 45
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава за завишено 
приоритетно финансиране за 
разработване на понятията 
„триъгълник на знанието“ и „живи 
лаборатории“ предвид значението на 
Европейския институт за иновации и 
технологии при прилагането на нови 
понятия и за стимулиране на 
иновациите на местно и регионално 
равнище;

Or. lt

Изменение 46
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на регионалната подкрепа за 
иновации върху малките и средни 
предприятия; в тази връзка 
подчертава, че добавената стойност 
на политиката на сближаване за 
превръщане на регионално 
ориентираните МСП в по-
иновативни традиционни области на 
деловата сфера чрез предлагане на по-
голям достъп до научни изследвания с 
практическо приложение, трансфер 
на технологии и иновации, както и 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството 
чрез по-широка гама от 
консултантски услуги и лесно 
достъпна подкрепа;

Or. de

Изменение 47
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на 
предприемачеството;

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
тъй като те са основния доставчик 
на заетост в ЕС, вижда необходимост 
от подкрепа на политиката на 
сближаване за достъпа на МСП до 
финансиране и намаляване на 
бюрократичната тежест, на която 
подлежат бенефициерите;
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Or. es

Изменение 48
Francesco De Angelis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, особено при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

Or. it

Изменение 49
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при местното и 
регионално развитие или 
подпомагането на предприемачеството;

Or. en

Изменение 50
Zigmantas Balčytis
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

5. подчертава, че МСП са важни за 
регионалното развитие в ЕС и за 
промишлената 
конкурентоспособност на Съюза като 
цяло; с оглед на възможностите за 
засилено участие на МСП в 
подпомагането на научните изследвания 
и иновациите, вижда необходимост от 
поставяне на акцента на политиката на 
сближаване върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството 
чрез намаляване на 
административните бариери и 
създаване на открити, опростени и 
бързи схеми за прилагане, които ще 
насърчат МСП да бъдат отворени за 
разглеждане на нови възможности;

Or. lt

Изменение 51
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството, 
счита, че предприятията трябва да 
се насърчават към иновации въз 
основа на по-пълно използване на 
регионалните ресурси на тяхно 
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разположение; подкрепя въвеждането 
на инициативи за „обслужване на 
едно гише“ под формата на центрове, 
които под един покрив предлагат 
полезна информация на МСП, 
университети, 
научноизследователски центрове, 
регионални органи и други 
потенциални бенефициери на 
европейско, национално и местно 
финансиране за научни изследвания и 
иновации;

Or. ro

Изменение 52
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството, 
като абсолютен приоритет бъде
развитието на умения, а 
хоризонтален приоритет –
усилването и разпространението на 
капацитет за различни видове 
инициативи и предприемачество;

Or. pt

Изменение 53
Nuno Teixeira
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството, 
насърчаването на култура за 
иновации и трансфер на технологии 
по отношение на органите, които 
членуват в научната и технологична 
система;

Or. pt

Изменение 54
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;
призовава за по-голяма гъвкавост на 
програмите за финансиране с оглед 
ангажиране на МСП;

Or. ro
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Изменение 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството;

5. с оглед на възможностите за засилено 
участие на МСП в подпомагането на 
научните изследвания и иновациите, 
вижда необходимост от поставяне на 
акцента на политиката на сближаване 
върху тях, например при 
интернационализирането или 
подпомагането на предприемачеството, 
в тази връзка подчертава 
необходимостта от поставяне на по-
голям акцент от страна на 
общностите на знания и иновации
върху участието на МСП;

Or. en

Изменение 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изразява желание да види 
продължението и укрепването на 
инициативата „Региони на високи 
постижения“, при която се насърчава 
териториалното измерение на 
научните изследвания и развойната 
дейност;

Or. en

Изменение 57
Филиз Хакъева Хюсменова
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Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. Подчертава, че с оглед 
сближаването и повишаването на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика, следва да се 
предприемат мерки за подобряване на 
достъпа до научни изследвания и 
иновации на МСП, особено на онези, 
намиращи се в слабо развити, 
отдалечени и селски райони, 
включително чрез опростяване на 
процедурите за участие и 
информационни дейности;

Or. bg

Изменение 58
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че в допълнение към 
сближаването, регионалната 
конкурентоспособност и заетостта, 
целта за европейското териториално 
сътрудничество спомага за укрепване 
на регионалната икономическа 
политика, по-специално чрез 
насърчаване на междурегионалното 
сътрудничество с акцент върху 
иновациите, основаната на знания 
икономика и околната среда; 
разглежда това като допълнителна 
причина да се приветстват
плановете за увеличаване на 
финансирането за целта 
„териториално сътрудничество“;

Or. de
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Изменение 59
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че броят на 
предприятията, участващи в 
следващата рамкова програма, следва 
да бъде по-голям; счита, че 
създаването на достъпна и прозрачна 
система ще улесни участието на 
създателите на проектите в 
програмите на ЕС;

Or. fr

Изменение 60
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите;

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
хармонизиране на правилата за 
финансиране на програмите доколкото 
е възможно; признава валидността 
както на подхода за централно 
управление в РП7 и РПКИ, така и на 
децентрализирания подход на 
структурните фондове; въпреки това
подчертава необходимостта от 
хармонизиране, доколкото е 
възможно, на правилата, процесите и 
методите (във връзка с критериите 
за допустимост, стандартните 
разходи за единица продукция и 
еднократните суми, например);



PE467.320v01-00 36/42 AM\871588BG.doc

BG

Or. de

Изменение 61
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите;

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към реални 
действия за опростяване и 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите, като се осигури 
възможност за гъвкавост, където е 
необходимо;

Or. en

Изменение 62
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите;

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите; счита, че съгласно 
действащата обща рамка за 
бюджетните корекции следва да има 
ангажимент за оптимизиране на 
финансирането чрез насърчаване на 
международната координация между 
националните и регионални агенции 
за финансиране с цел да бъде 
разработена стратегическа програма 
за научни изследвания и иновации, 
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която да бъде одобрена на европейско 
равнище;

Or. es

Изменение 63
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите;

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите; препоръчва на Комисията 
да предприеме мерки за консолидиране 
на единния пазар и по-специално на 
единния цифров пазар, както и за 
финансиране на широкомащабни 
инициативи за научни изследвания и 
развойна дейност за прилагане на 
резултатите от научните 
изследвания на световно равнище;

Or. ro

Изменение 64
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите;

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите; подчертава, че 
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финансирането за научни изследвания 
и иновации на национално и 
европейско равнище трябва да бъде 
по-ефективно и по-ефикасно;

Or. lt

Изменение 65
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите;

6. настоятелно приканва Комисията, 
въпреки различията между системите на 
управление, да се стреми към 
максимално хармонизиране на 
правилата за финансиране на 
програмите въз основа на активно 
участие и ангажиране на всички 
ключови социално-икономически 
участници от региона;

Or. pt

Изменение 66
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита прекомерните 
административни изисквания са 
сериозна пречка за постигане на 
целите на политиката на 
сближаване и поради това призовава 
за значително опростяване на 
обработването на безвъзмездните 
помощи и системите за наблюдение;
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Or. de

Изменение 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да усили 
взаимодействието между различните 
инструменти и фондове и да 
разработи подход за множество 
фондове, като спазва специфичните 
условия, залегнали в съответното 
законодателство;

Or. en

Изменение 68
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. припомня, че програмите за 
научни изследвания и иновации следва 
да бъдат достатъчно гъвкави, за да 
позволяват адаптиране към нови 
граници и нови предизвикателства за 
знания, като морското дъно с неговия 
значителен потенциал в
Атлантическия океан;

Or. pt

Изменение 69
Hermann Winkler
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Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. приветства амбициите на 
Комисията и на ЕИБ за 
допълнително възползване от 
съвременните инструменти за 
финансиране, като револвиращите 
фондове в допълнение към 
механизмите за финансиране с 
поделяне на риска, с оглед привличане 
на повече частни инвеститори и по-
ефективно използване на публично 
финансиране; изрично препоръчва на 
заинтересованите лица на регионално 
равнище да се възползват от тези 
възможности;

Or. de

Изменение 70
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изисква от Комисията да провери 
дали е целесъобразно легализиране на 
смесеното финансиране, както и
разширяване на кръстосаното 
финансиране.

7. изисква от Комисията да провери 
дали е целесъобразно разширяване на 
кръстосаното финансиране на 
структурните фондове;

Or. en

Изменение 71
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. изисква от Комисията да провери 
дали е целесъобразно легализиране на
смесеното финансиране, както и 
разширяване на кръстосаното 
финансиране.

7. изисква от Комисията да провери 
въпросите във връзка със смесеното 
финансиране, както и разширяване на 
кръстосаното финансиране;

Or. es

Изменение 72
Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. настоява Комисията да отрази 
устойчивото развитие при 
разпределянето на средства от 
фондовете за създаване на „зелени“
работни места, да насърчи местното 
и регионално развитие и да гарантира 
благосъстоянието в европейските 
региони; настоява Комисията да 
ориентира научните изследвания и 
иновациите към приспособяване към 
околната среда;

Or. en

Изменение 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава за ясно координиране 
между съществуващите и новите 
инициативи съгласно стратегията 
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„ЕС 2020“.

Or. en


