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Изменение 1
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че вписаните в 
проектобюджета (ПБ) суми за функция 
1б съответстват на нуждите и целите на 
регионалната политика, както са 
определени от Съюза, и поради това 
изисква бюджетните редове във 
функция 1б да бъдат запазени, както са 
предложени от Комисията, или, когато 
това е необходимо – възстановени;

1. счита, че вписаните в 
проектобюджета (ПБ) суми за функция 
1б съответстват на нуждите и целите на 
регионалната политика, както са 
определени от Съюза, и поради това 
изисква бюджетните редове във 
функция 1б да бъдат запазени, както са 
предложени от Комисията, или, когато 
това е необходимо – възстановени;
отхвърля по-специално драстичните 
съкращения, предлагани от Съвета по 
отношение бюджетните кредити за 
плащания в рамките на функция 1б;

Or. fr

Изменение 2
Monika Smolková

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че ефективното и 
ефикасно прилагане на регионалната 
политика е от ключово значение за 
постигането на целите на стратегията 
„ЕС 2020”, тъй като то допринася не 
само за ефективното намаление на 
регионалните различия, но също така и 
за създаване на правилна рамка за 
стабилен и устойчив икономически ръст 
и създаване на работни места;

2. подчертава, че ефективното и 
ефикасно прилагане на регионалната 
политика е абсолютно необходимо за 
постигането на целите на стратегията 
„ЕС 2020”, тъй като то допринася не 
само за ефективното намаление на 
регионалните различия, но също така и 
създава правилна рамка за стабилен и 
устойчив икономически ръст и 
прилагане на стратегия за нови 
умения и работни места;

Or. en
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Изменение 3
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че ефективното и 
ефикасно прилагане на регионалната 
политика е от ключово значение за 
постигането на целите на стратегията 
„ЕС 2020”, тъй като то допринася не 
само за ефективното намаление на 
регионалните различия, но също така и 
за създаване на правилна рамка за 
стабилен и устойчив икономически ръст 
и създаване на работни места;

2. подчертава, че ефективното и 
ефикасно прилагане на регионалната 
политика е от ключово значение за 
постигането на целите на стратегията 
„ЕС 2020” в настоящия контекст на 
икономически трудности и 
бюджетна консолидация, тъй като то 
допринася не само за ефективното 
намаление на регионалните различия, но 
също така и за създаване на правилна 
рамка за стабилен и устойчив 
икономически ръст и създаване на 
работни места;

Or. lt

Изменение 4
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че ефективното и 
ефикасно прилагане на регионалната 
политика е от ключово значение за 
постигането на целите на стратегията 
„ЕС 2020”, тъй като то допринася не 
само за ефективното намаление на 
регионалните различия, но също така и 
за създаване на правилна рамка за 
стабилен и устойчив икономически ръст 
и създаване на работни места;

2. подчертава, че ефективното и 
ефикасно прилагане на регионалната 
политика е от ключово значение за 
постигането на целите на стратегията 
„ЕС 2020” в настоящия контекст на 
икономически трудности и 
бюджетна консолидация, тъй като то 
допринася не само за ефективното 
намаление на регионалните различия, но 
също така и за създаване на правилна 
рамка за стабилен и устойчив 
икономически ръст и създаване на 
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работни места;

Or. lt

Изменение 5
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита за изключително важно да 
се продължат пилотните проекти и 
понастоящем действащите мерки във 
връзка с прилагането на 
макрорегионалните стратегии 
предвид факта, че по-ефикасното 
прилагане на макрорегионалните 
стратегии би позволило по по-добър 
начин да се използва потенциала на 
регионите, да се използват по-
целенасочено структурните фондове 
на Европейския съюз и да се даде 
възможно най-добър отговор на 
предизвикателствата в съответните 
региони, примерно в областта на 
опазването на околната среда;

Or. lt

Изменение 6
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита за изключително важно да 
се продължат пилотните проекти и 
понастоящем действащите мерки във 
връзка с прилагането на 
макрорегионалните стратегии 
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предвид факта, че по-ефикасното 
прилагане на макрорегионалните 
стратегии би позволило по по-добър 
начин да се използва потенциала на 
регионите, да се използват по-
целенасочено структурните фондове 
на Европейския съюз и да се даде 
възможно най-добър отговор на 
предизвикателствата в съответните 
региони, примерно в областта на 
опазването на околната среда;

Or. lt


