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Изменение 1
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното
решаващо влияние върху 
качеството на живота на сегашните 
и бъдещи поколения;

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите, която насърчава
продължителното им използване 
за стимулиране на растежа и 
заетостта, като гарантира 
необходимото икономическо 
развитие, без да излага на риск 
възможностите и качеството на 
живота на сегашните и бъдещи 
поколения;

Or. pt

Изменение 2
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното решаващо 
влияние върху качеството на живота на 
сегашните и бъдещи поколения;

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното решаващо 
влияние върху качеството на живота на 
сегашните и бъдещи поколения;
отбелязва, че всяка стратегия трябва 
да включва всички разнообразни 
ресурси на Европа, включително 
суровините, напр. горива, минерали и 
метали, но също и такива ресурси 
като храни, почва, води, въздух и 
природна среда;

Or. en
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Изменение 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното решаващо 
влияние върху качеството на живота на 
сегашните и бъдещи поколения;

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното решаващо 
влияние върху устойчивото развитие 
на териториите и върху качеството на 
живота на сегашните и бъдещи 
поколения и техните растящи нужди 
в следствие на демографските 
промени; подчертава 
необходимостта от съсредоточаване 
на инвестициите върху устойчивото 
развитие с акцент върху 
икономиката с ниски въглеродни 
емисии, която използва по ефективен 
начин всички ресурси, с цел по-добро 
използване на големия потенциал на 
екологосъобразните работни места, 
които ще окажат положително 
въздействие върху положението със 
заетостта на местно и регионално 
равнище;

Or. en

Изменение 4
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното 
решаващо влияние върху качеството 

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване 
на ресурсите и посочва нейното 
решаващо влияние върху 
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на живота на сегашните и бъдещи 
поколения;

качеството на живота на сегашните 
и бъдещи поколения и върху 
осигуряването на по-голяма 
солидарност между 
поколенията;

Or. pt

Изменение 5
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното решаващо 
влияние върху качеството на живота на 
сегашните и бъдещи поколения;

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното решаващо 
влияние върху качеството на живота на 
сегашните и бъдещи поколения; счита, 
че политиката са сближаване и 
новата и силна обща селскостопанска 
политика (ОСП) ще помогнат за 
освобождаване на икономическия 
потенциал на селските райони и за 
създаване на безопасни условия на 
труд, което ще гарантира 
устойчивото развитие на тези 
райони

Or. lt

Изменение 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното решаващо 

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното решаващо 
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влияние върху качеството на живота на 
сегашните и бъдещи поколения;

влияние за постигането на устойчив, 
интелигентен и приобщаващ растеж 
в Европа и подобряването на 
качеството на живота и околната среда
на сегашните и бъдещи поколения;

Or. fr

Изменение 7
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното решаващо 
влияние върху качеството на живота на 
сегашните и бъдещи поколения;

1. приветства водещата инициатива 
относно ефективното използване на 
ресурсите и посочва нейното решаващо 
влияние върху качеството на живота на 
сегашните и бъдещи поколения;
подчертава, че подобряването на 
ефективността на ресурсите може 
да допринесе за сигурност на 
енергийните доставки, спестяване на 
енергия от транспорт и 
конкурентоспособност на 
европейските предприятия;

Or. nl

Изменение 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава необходимостта от 
съсредоточаване на инвестициите 
върху енергийната ефективност, 
възобновяемите източници на 
енергия, енергийната ефективност на 
сградите и чистия транспорт, а също 
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и върху регионалната 
инфраструктура за възобновяема 
енергия, особено в регионите в 
неблагоприятно положение; приканва 
държавите-членки да засилят
приноса на структурните фондове за 
устойчивия растеж в настоящия 
програмен период и изисква от 
Комисията да оцени изменените 
оперативни програми по 
небюрократичен и експедитивен
начин;

Or. en

Изменение 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава за засилено 
взаимодействие между политиката 
на сближаване и политиката на 
съседство за съфинансиране на 
трансграничните проекти за 
енергийна инфраструктура;

Or. en

Изменение 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. подчертава, че опазването на 
регионалните екосистеми води до 
устойчиви работни места и 
социално-икономическо развитие, 
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поради което призовава за повече 
инвестиции в природния капитал 
като източник на регионално 
икономическо развитие; призовава 
регионите и държавите-членки да 
използват възможността да 
преориентират оперативните 
програми към предотвратяване на 
природните рискове и към „зелена“ 
инфраструктура като екологични 
коридори, крайбрежни зони, гори и 
реки;

Or. en

Изменение 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. подчертава, че екологичните 
иновации могат да доведат до
подобрена ефективност на 
използването на ресурсите и нови 
работни места във всички 
икономически сектори и се нуждаят 
от подпомагане по структурните 
фондове за подкрепа на местни и 
регионални клъстери и МСП в 
областта на зелените технологии;

Or. en

Изменение 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1д (нов)
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Проектостановище Изменение

1д. припомня, че устойчивото 
развитие трябва да бъде включено в 
планирането, изпълнението и 
оценяването на проектите за 
регионално развитие и се нуждае от 
набор от показатели за устойчиво 
развитие, които могат да бъдат 
разработени от националните и 
регионални органи; подчертава, че 
регионите и градовете следва да 
използват повече „зелени“ 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че с цел да се постигне 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа, на регионално, национално и 
европейско равнище следва да се 
прилага подобрена координация и 
полезни взаимодействия между широк 
набор от области на политиката и 
техните различни инструменти, с оглед 
да се “гарантира тяхната ефективност; 
изтъква, че по отношение на 
регионалната политика вече е налице 
координиран и интегриран подход; 
отбелязва, че се допускат взаимни 
компромиси между някои области на 
политиката и е необходимо този 
проблем да бъде решен;

2. подчертава, че с цел да се постигне 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа, на регионално, национално и 
европейско равнище следва да се 
прилага подобрена координация и 
полезни взаимодействия между широк 
набор от области на политиката и 
техните различни инструменти, с оглед 
да се “гарантира тяхната ефективност; 
изтъква, че по отношение на 
регионалната политика вече е налице 
координиран и интегриран подход; 
отбелязва, че съществуват взаимни 
компромиси между някои области на 
политиката и е необходимо те да се 
урегулират; призовава за включване на 
опазването на климата в бъдещата 
политика на сближаване чрез 
използване на инструмента 
NECATER, който е разработен във 
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Франция;

Or. en

Изменение 14
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че с цел да се 
постигне ефективно използване на 
ресурсите в Европа, на регионално, 
национално и европейско равнище 
следва да се прилага подобрена 
координация и полезни 
взаимодействия между широк набор 
от области на политиката и техните 
различни инструменти, с оглед да се 
гарантира тяхната ефективност; 
изтъква, че по отношение на 
регионалната политика вече е 
налице координиран и интегриран 
подход; отбелязва, че се допускат
взаимни компромиси между някои 
области на политиката и е 
необходимо този проблем да бъде 
решен;

2. подчертава, че с цел да се 
постигне ефективно използване на 
ресурсите в Европа, на местно, 
регионално, национално и 
европейско равнище следва да се 
прилага подобрена координация и 
полезни взаимодействия между 
широк набор от области на 
политиката, техните различни 
инструменти и споделяне на добри 
практики, с оглед да се гарантира 
тяхната ефективност и 
предаването на опит; изтъква, че 
по отношение на регионалната 
политика вече е налице 
координиран и интегриран подход; 
отбелязва, че съществуват 
взаимни компромиси между някои 
области на политиката и е 
необходимо те да се урегулират;

Or. pt

Изменение 15
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че с цел да се постигне 2. подчертава, че с цел да се постигне 



AM\873743BG.doc 11/34 PE469.854v01-00

BG

ефективно използване на ресурсите в 
Европа, на регионално, национално и 
европейско равнище следва да се 
прилага подобрена координация и 
полезни взаимодействия между широк 
набор от области на политиката и 
техните различни инструменти, с оглед 
да се гарантира тяхната ефективност; 
изтъква, че по отношение на 
регионалната политика вече е налице 
координиран и интегриран подход; 
отбелязва, че се допускат взаимни
компромиси между някои области на 
политиката и е необходимо този 
проблем да бъде решен;

ефективно използване на ресурсите в 
Европа, на регионално, национално и 
европейско равнище следва да се 
прилага подобрена координация и 
полезни взаимодействия между широк 
набор от области на политиката и 
техните различни инструменти, с оглед 
да се гарантира тяхната ефективност, 
оперативно взаимодействие и 
създаването на общи стратегии за 
устойчиво и рационално използване на 
ресурсите; изтъква, че по отношение на 
регионалната политика вече е налице 
координиран и интегриран подход; 
отбелязва, че съществуват взаимни 
компромиси между някои области на 
политиката и е необходимо те да се 
урегулират;

Or. lt

Изменение 16
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че с цел да се постигне
ефективно използване на ресурсите в 
Европа, на регионално, национално и 
европейско равнище следва да се 
прилага подобрена координация и 
полезни взаимодействия между широк 
набор от области на политиката и 
техните различни инструменти, с оглед 
да се гарантира тяхната ефективност; 
изтъква, че по отношение на 
регионалната политика вече е налице 
координиран и интегриран подход; 
отбелязва, че се допускат взаимни 
компромиси между някои области на 
политиката и е необходимо този 
проблем да бъде решен;

2. посочва, че въпреки усилията на ЕС 
и националните, регионалните и 
местните органи, все още 
съществуват разминавания в 
споделеното използване на ресурсите; 
следователно подчертава, че с цел да 
се постигне ефективно използване на 
ресурсите в Европа, на регионално, 
национално и европейско равнище 
следва да се прилага подобрена 
координация и полезни взаимодействия 
между широк набор от области на 
политиката и техните различни 
инструменти, с оглед да се гарантира 
тяхната ефективност; изтъква, че по 
отношение на регионалната политика 
вече е налице координиран и 
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интегриран подход; отбелязва, че 
съществуват взаимни компромиси 
между някои области на политиката и е 
необходимо те да се урегулират;

Or. es

Изменение 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че с цел да се постигне 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа, на регионално, национално и 
европейско равнище следва да се 
прилага подобрена координация и 
полезни взаимодействия между широк 
набор от области на политиката и 
техните различни инструменти, с оглед 
да се гарантира тяхната ефективност; 
изтъква, че по отношение на 
регионалната политика вече е налице 
координиран и интегриран подход; 
отбелязва, че се допускат взаимни 
компромиси между някои области на 
политиката и е необходимо този 
проблем да бъде решен;

2. подчертава, че с цел да се постигне 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа, на регионално, национално и 
европейско равнище следва да се 
прилага подобрена координация и 
полезни взаимодействия между широк 
набор от области на политиката и 
техните различни инструменти, с оглед 
да се гарантира тяхната ефективност; 
изтъква, че по отношение на 
регионалната политика вече е налице 
координиран и интегриран подход; 
отбелязва, че съществуват взаимни 
компромиси между някои области на 
политиката и е необходимо те да се 
насърчават;

Or. fr

Изменение 18
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че с цел да се постигне 
ефективно използване на ресурсите в 

2. подчертава, че с цел да се постигне 
ефективно използване на ресурсите в 
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Европа, на регионално, национално и 
европейско равнище следва да се 
прилага подобрена координация и 
полезни взаимодействия между широк 
набор от области на политиката и 
техните различни инструменти, с оглед 
да се гарантира тяхната ефективност; 
изтъква, че по отношение на 
регионалната политика вече е налице 
координиран и интегриран подход; 
отбелязва, че се допускат взаимни 
компромиси между някои области на 
политиката и е необходимо този 
проблем да бъде решен;

Европа, на регионално, национално и 
европейско равнище следва да се 
прилага подобрена координация и 
полезни взаимодействия между широк 
набор от области на политиката и 
техните различни инструменти, с оглед 
да се гарантира тяхната ефективност; 
изтъква, че по отношение на 
регионалната политика вече е налице 
координиран и интегриран подход; 
отбелязва, че съществуват взаимни 
компромиси между някои области на 
политиката и е необходимо те да се 
урегулират с ясни и основани на 
доказателства политически насоки;

Or. en

Изменение 19
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня, по-специално по 
отношение на периферните и най-
отдалечените райони, ползите, 
които следва да се извлекат от по-
доброто взаимодействие между 
структурните фондове и 
финансовите инструменти за външно 
сътрудничество на Съюза; призовава 
за конкретизиране на Европейския 
план за разширено съседство по 
отношение на най-отдалечените 
райони;

Or. fr

Изменение 20
Derek Vaughan
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие;

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие; призовава за преразглеждане 
на настоящите програми и практики 
с цел да се гарантира, че възможно 
най-ефективното използване на 
ресурсите представлява ключов 
елемент на регионалната политика;

Or. en

Изменение 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие;

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие, както и на ценното участие 
на партньорите съгласно принципа на 
партньорство, което налага 
подходящо финансиране по 
компонента техническа помощ, 
изграждане на капацитета на 
партньорите и усъвършенстване в 
контекста на опростяването;
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Or. en

Изменение 22
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие;

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие; счита, че тези цели следва 
да бъдат взети предвид в бъдещото 
законодателство в областта на 
регионална политика, като се 
постави акцент върху проекти, 
способстващи за ефективното 
използване на ресурсите;

Or. fi

Изменение 23
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие; подчертава че, политиките 
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развитие; и стратегиите на ЕС, чрез които вече 
е започнало решаването на въпросите 
за ефективното използване на 
ресурсите, трябва да се превърнат в 
модел за приемането и прилагането 
на други стратегии по отношение на 
други проблеми за управление на 
природните ресурси;

Or. lt

Изменение 24
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие;

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие; също така подчертава 
необходимостта от подходяща 
инфраструктура за развитие и 
разпространяване на знания за 
селското стопанство и иновационни 
системи, включително възможности 
за обучение и образование, 
консултантски услуги и обмен на 
добри практики с цел модернизиране 
на селското стопанство, подпомагане 
на иновативните земеделски 
производители за предаване на 
техния опит и подобряване на 
веригите на добавена стойност в 
селските райони; счита,че тези 
програми следва да бъдат на 
разположение във всички държави-
членки;
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Or. lt

Изменение 25
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие;

3. посочва решаващата роля, която 
може да играе регионалната политика 
за подкрепата на инициативи, целящи 
това ефективно използване на 
ресурсите; в тази област 
регионалната политика може да 
развива този потенциал, благодарение 
на своите специфични 
характеристики, като, по-специално, 
бъде основана на дългосрочни 
програми за развитие и на 
децентрализирана административна 
система; също така включването в 
регионалната политика на различни 
приоритети на ЕС я правят особено 
подходяща за постигането на по-
ефективно използване на ресурсите;

Or. es

Изменение 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 

3. посочва решаващата роля на 
регионалната политика за подкрепата на 
инициативи, целящи ефективно 
използване на ресурсите, по-специално 
за енергийната ефективност на 
сградите, инвестирането в научните 
изследвания, иновациите и 
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на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие;

устойчивото развитие, благодарение 
на нейните дългосрочни програми за 
развитие, децентрализирана 
административна система и включване 
на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие;

Or. fr

Изменение 27
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. припомня провеждащия се в 
момента дебат относно бъдещата 
политика на сближаване, която 
следва да бъде ориентирана към 
резултатите, и приканва 
ефективното използване на ресурсите 
да бъде включено сред главните цели, 
които трябва да бъдат постигнати;

Or. en

Изменение 28
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава отговорността на ЕС 
и държавите-членки за насърчаване 
на всички инициативи, насочени към 
подобряване на ефективността на 
използване на ресурсите в световен 
мащаб;

Or. lt
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Изменение 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. припомня значението на 
изготвянето на стратегии, общи  за 
няколко региона и държави-членки, за 
ефективното използване на 
ресурсите; във връзка с това 
подчертава значението на 
европейското териториално 
сътрудничество за постигане на 
координирани стратегии, 
неотложната необходимост от 
инвестиране в трансгранични 
енергийни и свързани с околната среда
инфраструктури за по-добра защита 
и движение на ресурсите; освен това 
насърчава изготвянето на 
макрорегионални стратегии, 
съсредоточени по-специално  върху 
опазването на околната среда, 
снабдяването и енергийната 
независимост;

Or. fr

Изменение 30
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
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европейските региони, а регионалните и 
местни органи следва да участват пряко 
при планирането и прилагането на 
съответните мерки; това ще създаде по-
осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

европейските региони, а регионалните и 
местни органи, както и гражданските 
организации, гражданите и другите
партньори следва да участват пряко при 
планирането и прилагането на 
съответните мерки; това ще създаде по-
осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

Or. en

Изменение 31
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се 
постигне ефективно използване на 
ресурсите на регионално и местно 
равнище, като се вземат предвид 
особеностите и различните 
равнища на развитие на 
европейските региони, а 
регионалните и местни органи 
следва да участват пряко при 
планирането и прилагането на 
съответните мерки; това ще създаде 
по-осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите 
на всички равнища;

4. подчертава, че следва да се 
постигне ефективно използване на 
ресурсите на регионално и местно 
равнище, като се вземат предвид 
насърчаването на 
възможностите за развитие и 
намаляването на основните 
пречки и различните равнища на 
развитие на европейските региони, 
а регионалните и местни органи и 
партньори следва да участват 
пряко при планирането и 
прилагането на съответните мерки 
чрез засилване на принципа на 
партньорство; това ще създаде 
по-осезаемо усещане за 
отговорност относно постигането 
на целите за ефективно използване 
на ресурсите на всички равнища;

Or. pt
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Изменение 32
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи следва да участват пряко 
при планирането и прилагането на 
съответните мерки; това ще създаде по-
осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи и партньори следва да 
участват пряко при планирането и 
прилагането на съответните мерки; това 
ще създаде по-осезаемо усещане за 
отговорност относно постигането на 
целите за ефективно използване на 
ресурсите на всички равнища;
препоръчва да се откриват и 
популяризират примери за добри 
практики в системите на местните 
и регионалните органи;

Or. ro

Изменение 33
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се 
постигне ефективно използване 
на ресурсите на регионално и 
местно равнище, като се вземат
предвид особеностите и 
различните равнища на развитие
на европейските региони, а 
регионалните и местни органи 
следва да участват пряко при 
планирането и прилагането на 

4. подчертава, че ефективното
използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище 
трябва да вземе предвид 
особеностите на европейските 
региони, а регионалните и местни 
органи и партньори, както и 
гражданите и предприемачите 
следва да участват пряко при 
планирането и прилагането на 
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съответните мерки; това ще създаде 
по-осезаемо усещане за 
отговорност относно постигането 
на целите за ефективно използване 
на ресурсите на всички равнища;

съответните мерки; това ще създаде 
по-осезаемо усещане за 
отговорност относно постигането 
на целите за ефективно използване 
на ресурсите на всички равнища;

Or. de

Изменение 34
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи следва да участват пряко 
при планирането и прилагането на 
съответните мерки; това ще създаде по-
осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи и партньори, както и 
гражданите и предприемачите следва 
да участват пряко при планирането и 
прилагането на съответните мерки; това 
ще създаде по-осезаемо усещане за 
отговорност относно постигането на 
целите за ефективно използване на 
ресурсите на всички равнища;

Or. fr

Изменение 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 

4. подчертава, че следва да се постигне
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
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вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи следва да участват пряко 
при планирането и прилагането на 
съответните мерки; това ще създаде по-
осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи и партньори следва да 
участват пряко при планирането и 
прилагането на съответните мерки, 
включително проектите за енергийна 
ефективност на жилищата, 
строителството и устойчивата 
мобилност; това ще създаде по-
осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

Or. en

Изменение 36
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

44. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи следва да участват пряко 
при планирането и прилагането на 
съответните мерки; това ще създаде по-
осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони и решаващата 
роля на регионите и градовете за 
осъществяване на целите за 
ефективно използване на ресурсите; 
подчертава, че регионалните и местни 
органи и партньори следва да участват 
пряко при планирането и прилагането 
на съответните мерки; това ще създаде 
по-осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

Or. lt
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Изменение 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни следва да участват пряко при 
планирането и прилагането на 
съответните мерки; това ще създаде по-
осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи и представителите на 
гражданското общество следва да 
бъдат включени при планирането и 
прилагането на съответните мерки; това 
ще създаде по-осезаемо усещане за 
отговорност и по-добро възприемане на 
целите за ефективно използване на 
ресурсите на всички равнища;

Or. fr

Изменение 38
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните 
и местни органи следва да участват 
пряко при планирането и прилагането
на съответните мерки; това ще създаде 
по-осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите 
също така и на регионално и местно 
равнище, като посочва по този начин 
още веднъж необходимостта 
регионалните и местни органи да 
участват пряко при първоначалното 
планиране и при последващото 
прилагане на съответните мерки; този 
начин на действие ще създаде по-
осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
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всички равнища;

Or. es

Изменение 39
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи следва да участват пряко 
при планирането и прилагането на 
съответните мерки; това ще създаде по-
осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи и партньори следва да 
участват пряко при планирането и 
прилагането на съответните мерки; това 
ще създаде по-осезаемо усещане за 
отговорност относно постигането на 
целите за ефективно използване на 
ресурсите на всички равнища;
подчертава необходимостта 
местните и регионалните органи да 
синхронизират мерките за ефективно 
използване на ресурсите със 
стратегията „Европа 2020“ и да 
включат тези мерки в по-широките 
териториални пактове, които 
обхващат всички водещи 
инициативи;

Or. en

Изменение 40
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи следва да участват пряко 
при планирането и прилагането на 
съответните мерки; това ще създаде 
по-осезаемо усещане за отговорност 
относно постигането на целите за 
ефективно използване на ресурсите на 
всички равнища;

4. подчертава, че следва да се постигне 
ефективно използване на ресурсите на 
регионално и местно равнище, като се 
вземат предвид особеностите и 
различните равнища на развитие на 
европейските региони, а регионалните и 
местни органи и социалните, 
икономическите и сдружените 
партньори следва да участват пряко във 
всички етапи на планирането и на
прилагането на съответните мерки; това 
ще създаде по-осезаемо усещане за 
отговорност относно постигането на 
целите за ефективно използване на 
ресурсите на всички равнища;

Or. fr

Изменение 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. обръща внимание относно 
важността на това да не се пилеят 
наличните ресурси чрез по-ефективни 
политики за управление и подчертава 
необходимостта от повишаване 
вниманието и ангажираността на 
жителите на Европейския съюз;

Or. pl

Изменение 42
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. подчертава освен това колко е 
важно да се създадат в рамките на 
Европа конкретни и адекватни 
стимули за частните лица, например 
собствениците на жилища и/или 
земя, за да се създадат условия
стопанисването на тяхната 
собственост да се извършва с 
възможно най-малко ресурси;

Or. de

Изменение 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че изменението на 
климата представлява един от 
дългосрочните фактори с решаващо 
значение, поради което е необходимо 
да се действа ефективно и 
съгласувано на регионално, 
национално и европейско равнище и 
счита, че научноизследователската и 
развойната дейност в тази област са
от ключово значение за 
осъществяване на тази рамка на 
използване на ресурсите;

Or. ro

Изменение 44
Kerstin Westphal

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. препоръчва на държавите-членки 
от самото начало да включат 
участници на поднационално 
равнище при определянето на 
приоритетите, планирането на 
мерките и тяхното изпълнение;

5. препоръчва на държавите-
членки от самото начало да 
включат участници на 
поднационално равнище, 
включително на местно 
равнище, при определянето на 
приоритетите, планирането на 
мерките и тяхното изпълнение;

Or. de

Изменение 45
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. препоръчва на държавите-членки от 
самото начало да включат участници на 
поднационално равнище при 
определянето на приоритетите, 
планирането на мерките и тяхното 
изпълнение;

5. препоръчва на държавите-членки от 
самото начало да включат участници на 
поднационално равнище при 
определянето на приоритетите, 
планирането на мерките и тяхното 
изпълнение; също така препоръчва да 
бъде проведена консултация с 
гражданите, за да се осигури 
платформа за обсъждане и 
информация, тъй като 
обществеността ще играе 
съществена роля за изпълнението на 
тези мерки и ще бъде крайният 
бенефициер от една Европа, в която 
ресурсите се използват ефективно;

Or. en

Изменение 46
Nuno Teixeira
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. препоръчва на държавите-членки 
от самото начало да включат 
участници на поднационално 
равнище при определянето на 
приоритетите, планирането на 
мерките и тяхното изпълнение;

5. препоръчва на държавите-
членки от самото начало директно 
да включат участници на 
поднационално равнище при 
определянето на приоритетите, 
планирането на мерките и тяхното 
изпълнение;

Or. pt

Изменение 47
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изтъква важността на наличието 
на общ набор от показатели, въз 
основа на които да може да се 
оценява интегрираното въздействие 
на предприетите секторни мерки и 
счита за съществено участието на 
Комисията при изработването на 
тези показатели;

Or. ro

Изменение 48
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че всяка година в ЕС 
при отпадъците попадат и остават 
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неизползвани суровини на стойност 
5,25 милиарда евро; подчертава 
следователно централното значение 
на управлението на отпадъците за 
ефективното използване на 
ресурсите; изисква в този смисъл 
отпадъците да се използват в по-
голяма степен като източник на 
суровини;

Or. de

Изменение 49
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изисква от Комисията да бъде 
развит обменът на добри практики в 
Европейския съюз относно 
управлението на регионалните 
средства, които играят решаваща 
роля в използването на ресурсите;

Or. fr

Изменение 50
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква, че лицата и органите, 
отговорни за вземането на решения на 
национално и регионално равнище, 
трябва изцяло да съзнават значението на 
отделянето на икономическия растеж 
от използването на ресурсите; 
призовава всички държави-членки и 

6. изтъква, че лицата и органите, 
отговорни за вземането на решения на 
национално и регионално равнище, 
трябва изцяло да съзнават значението на 
съчетаването на икономическия 
растеж с използването на ресурсите; 
призовава всички държави-членки и 
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региони да положат допълнителни 
усилия за ефективно използване на 
ресурсите.

региони да положат допълнителни 
усилия за ефективно използване на
ресурсите;

Or. fr

Изменение 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква, че лицата и органите, 
отговорни за вземането на решения на 
национално и регионално равнище, 
трябва изцяло да съзнават значението на 
отделянето на икономическия растеж от 
използването на ресурсите; призовава 
всички държави-членки и региони да 
положат допълнителни усилия за 
ефективно използване на ресурсите.

6. изтъква, че лицата и органите, 
отговорни за вземането на решения на 
национално и регионално равнище, 
трябва изцяло да съзнават значението на 
отделянето на икономическия растеж от 
използването на ресурсите; призовава 
всички държави-членки и региони да 
положат допълнителни усилия за 
ефективно използване на ресурсите и да 
подпомагат финансирането на 
научните изследвания и иновациите в 
тази област;

Or. ro

Изменение 52
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква, че лицата и органите, 
отговорни за вземането на решения на 
национално и регионално равнище, 
трябва изцяло да съзнават значението на 
отделянето на икономическия растеж от 
използването на ресурсите; призовава 
всички държави-членки и региони да 

6. изтъква, че лицата и органите, 
отговорни за вземането на решения на 
национално и регионално равнище, 
трябва изцяло да съзнават значението на 
отделянето на икономическия растеж от 
използването на ресурсите; призовава 
всички държави-членки и региони да 
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положат допълнителни усилия за 
ефективно използване на ресурсите;

положат допълнителни усилия за 
ефективно използване на ресурсите;
подчертава в този контекст, че 
целите следва да бъдат постижими и 
достъпни и че следва да бъдат 
обвързани с дългосрочната цел и пътя 
към нейното постигане;

Or. nl

Изменение 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че прозрачността по 
отношение на политиката на 
сближаване и нейния програмен 
цикъл, разпределение на разходите и 
достъп до информация за 
потенциалните бенефициери на 
структурните фондове са ключови 
предпоставки за постигането на 
общите цели на политиката на 
сближаване; призовава Комисията да 
гарантира, че финансирането на 
инвестициите в инфраструктура 
подлежи на местен демократичен 
контрол и е съобразено с 
потребностите на ползвателите;

Or. en

Изменение 54
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 6а (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че иновациите и 
научните изследвания са необходими, 
за да се достигне до по-устойчиви 
модели на производство и 
потребление;

Or. nl

Изменение 55
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава ползите, които следва 
да се извлекат от по-добро 
разпространение на „добри 
практики“ между участници в
политиката на сближаване;

Or. fr

Изменение 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. припомня, че ЕФРР трябва да 
продължи да изпълнява 
допълнителните цели за ефективно 
използване на ресурсите и борба с 
енергийната бедност;

Or. en
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Изменение 57
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че както 
предприемачите, така и 
потребителите държат в ръцете си 
важен ключ за Европа за ефективно 
използване на ресурсите;

Or. nl

Изменение 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. подчертава необходимостта от 
насърчаване на инструмента за 
финансов инженеринг JESSICA за 
проекти за енергийна 
инфраструктура и енергийна 
ефективност в градските райони.

Or. en


