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Изменение 1
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че принципите за териториално 
сътрудничество се отнасят и за
външните граници и са ключов 
инструмент за подобряване на 
икономическото развитие на ЕС, както и 
за разширяването на политическите 
цели на ЕС като цяло в сферата на ЕПС 
(европейска политика за съседство), 
включително насърчаването на 
демокрацията; счита, че тези цели могат 
да бъдат постигнати само със 
сътрудничеството както на 
гражданското общество, така и на 
местните, и регионалните органи; 
подчертава, че Комисията следва да 
разшири интегрирания си подход, за да 
подкрепи категорично местните и 
регионалните органи, които са един от 
неговите стълбове и гаранти на общия 
интерес;

1. счита, че принципите за териториално 
сътрудничество се отнасят и за 
външните граници и са ключов 
инструмент за подобряване на 
икономическото развитие на ЕС, както и 
за разширяването на политическите 
цели на ЕС като цяло в сферата на ЕПС 
(европейска политика за съседство), 
включително насърчаването на 
демокрацията; счита, че тези цели могат 
да бъдат постигнати само със 
сътрудничеството както на 
гражданското общество, така и на 
местните, и регионалните органи, като
по този начин се вземе предвид 
разнообразието по отношение на 
териториалното положение на 
държавите в рамките на ЕПС и се 
насърчи зачитането на принципите 
на субсидиарност и многостепенното 
управление; подчертава, че Комисията 
следва да разшири интегрирания си 
подход, за да подкрепи категорично 
местните и регионалните органи, които 
са един от неговите стълбове и гаранти 
на общия интерес;

Or. en

Изменение 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. счита, че принципите за териториално 
сътрудничество се отнасят и за 
външните граници и са ключов 
инструмент за подобряване на 
икономическото развитие на ЕС, както и 
за разширяването на политическите 
цели на ЕС като цяло в сферата на ЕПС 
(европейска политика за съседство), 
включително насърчаването на 
демокрацията; счита, че тези цели могат 
да бъдат постигнати само със 
сътрудничеството както на 
гражданското общество, така и на 
местните, и регионалните органи; 
подчертава, че Комисията следва да 
разшири интегрирания си подход, за да 
подкрепи категорично местните и 
регионалните органи, които са един от 
неговите стълбове и гаранти на общия 
интерес;

1. счита, че принципите за териториално 
сътрудничество се отнасят и за 
външните граници и са ключов 
инструмент за подобряване на 
икономическото развитие на ЕС, както и 
за разширяването на политическите 
цели на ЕС като цяло в сферата на ЕПС 
(европейска политика за съседство), 
включително насърчаването на 
демокрацията; счита, че тези цели могат 
да бъдат постигнати само със 
сътрудничеството както на 
гражданското общество, така и на 
местните, и регионалните органи, като 
целта е да се намерят практически 
начини за справяне с конкретните
нужди на гражданите по места; 
подчертава, че Комисията следва да 
разшири интегрирания си подход, за да 
подкрепи категорично местните и 
регионалните органи, които са един от 
неговите стълбове и гаранти на общия 
интерес;

Or. fr

Изменение 3
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. поддържа становището, че в 
центъра на политиката на 
сътрудничество следва да бъдат 
поставени морските басейни, 
определението за които трябва да 
бъде във възможно най-широк смисъл; 
подчертава, че политиката на 
сътрудничество следва да бъде
децентрализирана, като местните 
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органи бъдат поставени по-близо до 
проблемите от общ интерес; 
призовава Комисията да даде по-добро
определение на понятието за морски 
басейн в рамките на ЕПС;

Or. fr

Изменение 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че в ЕПС следва да се дава 
преимущество на конкретни проекти, 
целящи насърчаване на 
институционалното и икономическо 
подпомагане, инвестициите, 
социалното сближаване, опазването 
на околната среда, културата, 
мобилността и създаването на 
мрежи от местни и регионални 
органи, чрез които те да могат да се 
научат да работят заедно и да 
обменят добри практики с цел да 
използват общите възможности за 
развитие;

Or. fr

Изменение 5
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. поддържа становището, че с оглед 
на развитие на демокрацията ЕС 
трябва да се бори с вътрешните и 
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външните рискове, които редовно
застрашават демократичните 
системи на държавите-членки; 
счита, като има предвид факта, че 
това представлява голямо 
предизвикателство за ЕС като цяло,
че ЕС не само трябва да подобри 
ефективността на процеса на 
демократично развитие в целия свят 
чрез засилване на диалога и 
сътрудничеството, но също така
трябва да укрепи демокрацията и 
сигурността в държавите-членки;

Or. lt

Изменение 6
László Surján

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че намаляването на 
различията в развитието между 
общности, разделени от външните
граници на ЕС, може да бъде 
постигнато чрез целенасочени 
политики по отношение на 
икономическото и социално 
сближаване; отбелязва, че 
използването на специални 
инструменти за управление на 
знанията, платформи на местни и 
регионални органи за обмен на опит и
подходяща инфраструктура в 
граничните райони биха могли да 
дадат възможност за устойчиво 
развитие на граничните региони и 
също така биха намалили
напрежението между общностите, 
което се създава поради очевидните 
различия в равнището на развитие 
във и извън рамките на ЕС;
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Or. en

Изменение 7
László Surján

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава големия потенциал на 
Европейските групи за териториално 
сътрудничество (ЕГТС), в които 
участват региони извън външните 
граници; насърчава сключването на 
конкретни споразумения със съседни 
трети страни по отношение на 
приемането на национално 
законодателство, чрез което се дава 
възможност за установяване на 
структури на ЕГТС съгласно 
националното законодателство, 
както и междудържавни 
споразумения, чрез които се дава 
възможност на местни и регионални 
органи на трети страни да участват 
в ЕГТС;

Or. en

Изменение 8
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изразява становището, че ЕС 
трябва да прилага едни и същи 
стандарти за всички форми на 
недемократично поведение, свързани с 
правата на човека, както в
отношенията си със съседни 
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държави, така и във вътрешните си 
отношения, т.е. в рамките на 
държавите-членки;

Or. lt

Изменение 9
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава изключителната роля на 
Еврорегионите за постигането на целите 
на политиката на сближаване и 
насърчава Комисията да подкрепя и 
подпомага тяхното развитие, особено в 
граничните региони, за да се засили 
ролята на Еврорегионите в рамките на 
европейската политика за съседство 
(ЕПС);

2. подчертава изключителната роля на 
Еврорегионите за постигането на целите 
на политиката на сближаване и 
насърчава Комисията да подкрепя и 
подпомага тяхното развитие, особено в 
граничните региони, за да се засили 
ролята на Еврорегионите в рамките на 
европейската политика за съседство 
(ЕПС); отбелязва също така, че най-
отдалечените региони на ЕС имат 
съществена роля, тъй като те 
представляват границата с външния 
свят и биха могли да спомогнат за 
насърчаването на отношенията на 
ЕС с други части на света;

Or. pt

Изменение 10
Евгени Кирилов

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изразява становището, че следва 
напълно да се използва потенциалът
на макрорегионите на ЕС, в които се 
включват и съседни на ЕС държави, за 
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да се постигне по-добра координация 
на приоритетите и проектите от 
общ интерес за ЕС и за държавите от 
ЕПС и следователно за да се 
постигнат взаимноизгодни
резултати и да се оптимизират
инвестираните ресурси;

Or. en

Изменение 11
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че новият подход на 
ЕПС трябва също така да вземе под 
внимание макрорегионалните 
стратегии на ЕС;

Or. fr

Изменение 12
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че в много случаи най-
отдалечените региони са първият 
входен пункт към шенгенското 
пространство и като такива те 
първи се сблъскват с 
нерегламентирана миграция от 
държави, които не са членки на ЕС;

Or. pt
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Изменение 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че ЕПС следва да се 
интерпретира по-широко, за да тласка 
икономическото развитие на граничните 
райони; подчертава положителното 
въздействие от облекчаването на 
визовите условия за местния граничен 
трафик и за развитието на регионални 
пазари, особено по отношение на групи 
като студенти, изследователи, 
предприемачи, хора на изкуството или 
журналисти; във връзка с това 
призовава Комисията да предложи
изменение на член 3 от Регламент 
(ЕО) № 1931/2006, за да се разшири
определението за „граничен район“ и да 
се увеличи броят на лицата, 
притежаващи разрешение за местен 
граничен трафик, като им се позволи да 
се придвижват свободно в целия 
граничен район;

3. подчертава, че ЕПС следва да се 
интерпретира по-широко, за да тласка 
икономическото развитие на граничните 
райони; подчертава положителното 
въздействие от облекчаването на 
визовите условия за местния граничен 
трафик и за развитието на регионални 
пазари, особено по отношение на групи 
като студенти, изследователи, 
предприемачи, хора на изкуството или 
журналисти; във връзка с това 
призовава Комисията да коригира 
определението за „граничен район“ в 
засимост от нуждите на 
територията, за да се увеличи –
когато това е желателно – броят на 
лицата, притежаващи разрешение за 
местен граничен трафик, като им се 
позволи да се придвижват свободно в 
целия граничен район;

Or. fr

Изменение 14
Евгени Кирилов

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че ЕПС следва да се 
интерпретира по-широко, за да тласка 
икономическото развитие на граничните 
райони; подчертава положителното 
въздействие от облекчаването на 
визовите условия за местния граничен 
трафик и за развитието на регионални 

3. подчертава, че ЕПС следва да се 
интерпретира по-широко, за да тласка 
икономическото развитие на граничните 
райони; подчертава положителното 
въздействие от облекчаването на 
визовите условия за изпълнението на 
проектите в областта на 
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пазари, особено по отношение на групи 
като студенти, изследователи, 
предприемачи, хора на изкуството или 
журналисти; във връзка с това 
призовава Комисията да предложи 
изменение на член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1931/2006, за да се разшири 
определението за „граничен район“ и да 
се увеличи броят на лицата,
притежаващи разрешение за местен 
граничен трафик, като им се позволи да 
се придвижват свободно в целия 
граничен район;

трансграничното сътрудничество,
местния граничен трафик и за 
развитието на регионални пазари, 
особено по отношение на групи като 
студенти, изследователи, предприемачи, 
хора на изкуството или журналисти; във 
връзка с това призовава Комисията да 
предложи изменение на член 3 от 
Регламент (ЕО) № 1931/2006, за да се 
разшири определението за „граничен 
район“ и да се увеличи броят на лицата, 
притежаващи разрешение за местен 
граничен трафик, като им се позволи да 
се придвижват свободно в целия 
граничен район;

Or. en

Изменение 15
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изтъква, че е налице 
взаимодействие между средствата за 
сближаване и средствата за
сътрудничество за развитие; 
призовава Комисията и държавите-
членки да улеснят условията за 
използване на кръстосано 
финансиране от ЕФРР, ЕСФ и ЕФР, 
особено по отношение на най-
отдалечените региони;

Or. fr

Изменение 16
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 3a (нов)
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Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че един от основните 
начини за прилагане на ЕПС е
партьорство и сътрудничество в най-
различни области, а именно 
икономика, образование, култура и, 
разбира се, политика;

Or. lt

Изменение 17
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изтъква, че без най-отдалечените 
региони ЕС нямаше да има „предни 
постове“ в близост до други 
континенти и щеше да бъде по-
ограничен в географските си граници; 
отбелязва, че, като се има предвид 
тяхното местоположение, най-
отдалечените региони са в особено 
добра позиция, за да консолидират 
външните отношения, с което да се 
даде възможност на ЕС да упражнява 
влиянието си в света; счита 
следователно, че е въпрос от 
приоритетно значение тези региони 
да бъдат включени в ЕПС и да 
използват предвидените за тази 
политика инструменти, по-
специално тези, които са свързани с 
трансграничното сътрудничество;

Or. pt

Изменение 18
Viktor Uspaskich
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Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че устойчивото 
икономическо развитие и създаването 
на работни места в държавите 
партньори ще бъде от полза за ЕС и 
същевременно ще засили съседските 
взаимоотношения;

Or. lt

Изменение 19
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че укрепването на 
Източното партньорство ще има 
ключова роля за развитието на 
граничните региони на ЕС; 
подчертава, че Източното 
партньорство и регионалното 
развитие трябва да вървят ръка за 
ръка и следва да насърчават дву- и 
многостранното сътрудничество, 
например споразумения за свободна 
търговия, както и подходящо 
финансираните съвместни проекти, 
например за културен обмен и обмен 
чрез гражданското общество;

Or. en

Изменение 20
Patrice Tirolien

Проектостановище
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Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията да
предостави по-голяма гъвкавост по 
отношение на иновативните 
възможности за финансиране за 
проекти, одобрени за финансиране 
съгласно политиката на сближаване, 
така че да се даде възможност тези 
проекти да се установят и от тях да 
имат полза както европейските 
региони, така и регионите в 
държавите, които не са членки на 
ЕС;

Or. fr

Изменение 21
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че с оглед насърчаване на 
развитието на приятелска търговска 
– и инвестиционна – среда е 
необходимо държавите партньори да 
продължат да подобряват 
регулаторната среда за 
предприятията, да се борят с 
корупцията и да насърчават 
предприемачеството, иновациите и 
партньорствата с организации от 
съседните държави, които са членки 
на ЕС;

Or. ro

Изменение 22
Viktor Uspaskich
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изтъква, че подкрепата на ЕС не е 
достатъчна за гарантиране на 
успешни дългосрочни социални и 
икономически реформи и устойчиво 
развитие; следователно счита, че 
държавите партньори следва 
активно да използват вътрешните си 
ресурси и да включват представители 
на гражданското общество и на 
предприятията в изпълнението на 
проекти, като разширяват 
провомощията им с оглед на 
постигането на благоприятни 
резултати;

Or. lt

Изменение 23
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че следва да се даде 
нов тласък на Процеса от Барселона и 
Съюза за Средиземноморието във 
връзка с регионалното развитие, като 
се насърчи подходящо дву- и 
многостранно сътрудничество, 
например чрез споразумения за 
свободна търговия или културен 
обмен и обмен чрез гражданското 
общество, по-специално предвид 
скорошните обнадеждаващи събития 
в Северна Африка;

Or. en
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Изменение 24
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. предвид факта, че последният 
етап от преразглеждането на ЕПС 
съвпадна с „Арабската пролет“, 
подчертава, че сега е налице отлична 
възможност и добро основание за 
извършване на обективен обстоен 
преглед на ЕПС, който да отразява 
истинските тенденции в 
политиката за съседство; счита, че е 
важно да се гарантира, че прегледът 
се основава на извлечените поуки, за 
да може най-добрите установени 
практики в ЕС да бъдат споделени със 
съседните на ЕС държави;

Or. lt

Изменение 25
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. подчертава, че както Източното 
партньорство, така и Съюзът за 
Средиземноморието са от 
съществено значение за регионалното 
развитие; подчертава, че независимо 
от важните политически събития,
тези политики следва да бъдат 
разглеждани безпристрастно, за да се 
гарантира добре балансиран подход, 
по-специално във финансово и 
институционално отношение;



AM\877932BG.doc 17/17 PE472.311v01-00

BG

Or. en


