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Изменение 1
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е 
най-големият източник на инвестиции в 
Общността;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е 
най-големият източник на инвестиции в 
Общността, като осигурява целева 
помощ за покриване на приоритетни 
нужди и подпомагане на изоставащи 
територии с потенциал за растеж 
както в обществения, така и в 
частния сектор;

Or. en

Изменение 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е
най-големият източник на инвестиции 
в Общността;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика, 
представлява най-големият източник 
на Общността за инвестиции в 
реалната икономика и предлага 
забележителен лостов ефект за 
публичните и частните инвестиции, 
включително и на регионално и 
местно равнище;

Or. fr
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Изменение 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е 
най-големият източник на 
инвестиции в Общността;

1. подчертава, че при текущите ниски 
нива на растеж и високи нива на 
безработица в целия ЕС подкрепата, 
получавана от политиката на 
сближаване, е от съществено значение 
за подобряване на икономическия 
растеж и конкурентоспособност на 
държавите членки и техните 
региони; признава, че инвестициите в 
научни изследвания и иновации също 
са от изключително важно значение 
за устойчивия растеж;

Or. en

Изменение 4
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е 
най-големият източник на инвестиции в 
Общността;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е 
най-големият източник на инвестиции в 
Общността и смята, че политиката 
на сближаване следва да бъде 
използвана от държавите членки за 
привличане на допълнителни 
инвестиции в областта на 
инфраструктурата, иновациите, 
научно-техническите и социални 
начинания;

Or. bg
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Изменение 5
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е 
най-големият източник на инвестиции в 
Общността;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е 
най-големият източник на инвестиции в 
Общността за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване чрез 
намаляване на регионалните различия 
и за осъществяване на стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 6
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е 
най-големият източник на инвестиции в 
Общността;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е 
най-големият източник на инвестиции 
на европейския бюджет;

Or. fr

Изменение 7
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1



PE486.150v01-00 6/35 AM\897576BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и е 
най-големият източник на инвестиции в 
Общността;

1. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС има значителен 
принос за европейската икономика и 
конкурентоспособност и е най-
големият източник на инвестиции в 
Общността;

Or. lt

Изменение 8
Franck Proust

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето 
европейски държави значителна част 
от добавената стойност в бизнес 
сектора се създава от големите 
предприятия и настоява, че при 
подкрепата, насочена към определени 
географски райони, размерът на 
предприятието не следва да се взема 
предвид, тъй като единственият 
критерий би следвало да е качеството 
и необходимата устойчивост на 
проекта;

заличава се

Or. fr

Изменение 9
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето 2. подчертава, че в Европейския съюз
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европейски държави значителна част
от добавената стойност в бизнес сектора 
се създава от големите предприятия и 
настоява, че при подкрепата, насочена 
към определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 
се взема предвид, тъй като единственият 
критерий би следвало да е качеството и 
необходимата устойчивост на проекта;

42,3 % от добавената стойност в бизнес 
сектора, 32,6 % от заетите лица и над 
50 % от общия износ се реализират 
от големите предприятия, въпреки че 
те представляват малък дял от 
всички търговско-промишлени 
предприятия на Съюза, и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 
се взема предвид, тъй като единственият 
критерий би следвало да е качеството и 
необходимата устойчивост на проекта;

Or. en

Изменение 10
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 
се взема предвид, тъй като единственият 
критерий би следвало да е качеството и 
необходимата устойчивост на проекта;

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия, които 
осигуряват трансфера на знания в ЕС
и неговите региони; напомня, че чрез 
своите вериги за доставки и 
създадената трудова мобилност, 
както и поради факта, че въвеждат 
най-добри практики за управление на 
иновации, големите предприятия 
влияят положително върху 
конкурентоспособността на ЕС; 
настоява, че при подкрепата, насочена 
към определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 
се взема предвид, тъй като единственият 
критерий би следвало да е качеството и 
необходимата устойчивост на проекта;

Or. en
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Изменение 11
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва 
да се взема предвид, тъй като 
единственият критерий би следвало 
да е качеството и необходимата 
устойчивост на проекта;

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия, но все пак 
заключава, че около 20,8 милиона 
малки и средни предприятия (МСП) 
създават над 87,46 милиона работни 
места в ЕС; признава, че средният 
размер на субсидиите за създаване на 
едно ново работно място в МСП е с 
десет пъти по-малък от този в 
големите предприятия, както е видно 
в докладите за прилагане на 
структурните фондове; поради това 
подкрепя предложенията на 
Комисията бъдещата политика на 
сближаване да съсредоточи 
средствата от ЕФРР към увеличаване 
на конкурентоспособността на МСП;

Or. en

Изменение 12
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 
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се взема предвид, тъй като 
единственият критерий би следвало 
да е качеството и необходимата
устойчивост на проекта;

се взема предвид, тъй като основните 
критерии би следвало да са
необходимото качество и устойчивост 
на проекта; и все пак, тези критерии 
следва да са съвместими с 
потенциала на малките и средни 
предприятия по отношение 
създаването на заетост и 
диверсификация и гъвкавост на 
икономическите дейности в 
съответствие с практиката в 
политиката на сближаване;

Or. es

Изменение 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето 
европейски държави значителна част 
от добавената стойност в бизнес 
сектора се създава от големите 
предприятия и настоява, че при 
подкрепата, насочена към определени 
географски райони, размерът на 
предприятието не следва да се взема 
предвид, тъй като единственият 
критерий би следвало да е качеството
и необходимата устойчивост на 
проекта;

2. подчертава, че докато приносът на
големите предприятия към
икономиката на ЕС е значителен, 
растежът на местно равнище често 
се поддържа от МСП и социалните
предприятия, а финансирането по 
политиката на сближаване трябва да 
се осъществява чрез подход на силно 
многостепенно управление, за да се 
гарантира че МСП и социалните 
предприятия реализират потенциала 
си и продължават да имат ценен 
принос за конкурентоспособността 
на ЕС;

Or. en

Изменение 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва 
да се взема предвид, тъй като 
единственият критерий би следвало 
да е качеството и необходимата 
устойчивост на проекта;

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия, но в същото 
време отбелязва колко е важно да се 
поддържа качеството и 
жизнеността на малкия и средния 
бизнес за създаване на работни места, 
засилване на 
конкурентоспособността и 
подпомагане на европейското 
икономическо възстановяване и 
привличането на инвестиции;

Or. el

Изменение 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 
се взема предвид, тъй като 
единственият критерий би следвало 
да е качеството и необходимата 
устойчивост на проекта;

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
МСП успоредно с големите 
предприятия и предлага при 
подкрепата, насочена към определени 
географски райони, размерът на 
предприятието да не бъде 
единственият критерий, който да се 
взема предвид, тъй като уместни 
критерии би следвало да бъдат най-
вече качеството и необходимата 
устойчивост на проекта;

Or. fr
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Изменение 16
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони,
размерът на предприятието не следва 
да се взема предвид, тъй като
единственият критерий би следвало 
да е качеството и необходимата 
устойчивост на проекта;

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави макар значителна част от 
добавената стойност в бизнес сектора да
се създава от големите предприятия, 
МСП са основната движеща сила за 
икономически растеж, иновации, 
заетост и социална интеграция; 
вярва, че при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
основните критерии би следвало да са
качеството и устойчивостта на 
проекта;

Or. en

Изменение 17
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 
се взема предвид, тъй като 
единственият критерий би следвало 
да е качеството и необходимата 
устойчивост на проекта;

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 
бъде единственият критерий, който
се взема предвид, тъй като качеството и 
необходимата устойчивост на проекта 
също са уместен критерии;

Or. fr
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Изменение 18
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 
се взема предвид, тъй като единственият 
критерий би следвало да е качеството и 
необходимата устойчивост на проекта;

2. подчертава, че в повечето европейски 
държави промишлените предприятия 
и значителна част от добавената 
стойност в бизнес сектора се създава от 
големите предприятия и настоява, че 
при подкрепата, насочена към 
определени географски райони, 
размерът на предприятието не следва да 
се взема предвид, тъй като единственият 
критерий би следвало да е качеството и 
необходимата устойчивост на проекта;

Or. lt

Изменение 19
Franck Proust

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава главната роля, която 
играе подкрепата, насочена към 
определени географски райони, за 
успеха на дадена стратегия за 
териториално развитие; 
следователно счита за важно тази 
подкрепа да бъде оказана на всички 
видове предприятия; при все това 
припомня, че политиката на 
сближаване е насочена най-вече към 
МСП като силен актив при 
хармоничното устройство на 
територията и разнообразяването на 
месната икономика;

Or. fr
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Изменение 20
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че дискриминационен 
подход към големите предприятия 
може да възпрепятства иновациите и 
да намали конкурентоспособността 
на други дружества от ЕС, по-
специално МСП, като ги лишава от 
жизненоважни глобални 
партньорства в съвместни проекти 
за иновации и намалява достъпа им до 
модерни технологии;  

Or. en

Изменение 21
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. приканва Комисията и държавите 
членки да предложат конкретни 
мерки с цел подкрепа на всички 
стопански дейности, които създават 
работни места, в съответствие със 
стратегията „ЕС 2020“, 
националните и регионалните 
стратегии за развитие, както и да 
гарантират, че решенията за 
финансиране са според качеството на 
проекта и приноса му за 
осъществяване на европейските, 
националните, регионалните и 
местните стратегии;
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Or. en

Изменение 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността за 
подкрепа от политиката на сближаване 
се възприема като добавена стойност от
предприятията, когато решават в 
кой регион на света да развият 
оперативния си капацитет и къде да 
прехвърлят своето ноу-хау;

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността за 
подкрепа от политиката на сближаване 
се възприема като добавена стойност за
европейските предприятия, като 
повишава тяхната 
конкурентоспособност и насърчава
инвестициите в териториите на ЕС; 
счита, че структурните фондове 
трябва да спомагат за 
осъществяването на една истинска 
устойчива промишлена политика в 
ерата на глобализацията да
насърчават по-конкретно появата на 
големи европейски първенци, които да 
представляват еталон от световен 
мащаб;

Or. fr

Изменение 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността за 
подкрепа от политиката на сближаване 
се възприема като добавена стойност от 
предприятията, когато решават в кой 
регион на света да развият оперативния 
си капацитет и къде да прехвърлят 
своето ноу-хау;

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността за 
подкрепа от политиката на сближаване 
се възприема като добавена стойност от 
предприятията, когато решават в кой 
регион на света да развият оперативния 
си капацитет и къде да прехвърлят 
своето ноу-хау; признава, че 
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инвестициите от трети държави 
могат да допринесат за смекчаване на 
последствията от икономическата 
криза и за постигане на целите на 
политиката на сближаване; 
подчертава значението на тези 
инвестиции за регионите, изправени 
пред затруднения, за създаване на
работни места и привличане на 
чуждестранни инвестиции;

Or. ro

Изменение 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността
за подкрепа от политиката на 
сближаване се възприема като 
добавена стойност от 
предприятията, когато решават в 
кой регион на света да развият 
оперативния си капацитет и къде да 
прехвърлят своето ноу-хау;

3. признава, че ЕС като най-големия 
търговски блок в света притежава 
значителен потенциал за инвестиции 
и подчертава значението на това ЕС 
гарантирано да продължи да бъде 
най-висока цел за бъдещи инвестиции;
подчертава, че инвестициите в 
инфраструктура и в подходящи за 
пазара на труда умения по линия на 
политиката на сближаване 
способстват за по-засилено 
привличане на бъдещи инвеститори;

Or. en

Изменение 25
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността за 
подкрепа от политиката на сближаване 
се възприема като добавена стойност от 
предприятията, когато решават в кой 
регион на света да развият оперативния 
си капацитет и къде да прехвърлят 
своето ноу-хау;

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността за 
подкрепа от политиката на сближаване 
се възприема като добавена стойност от 
предприятията, когато решават в кой 
регион на света да развият оперативния 
си капацитет и къде да прехвърлят 
своето ноу-хау; отбелязва, че 
предоставянето на услуги в подкрепа 
на бизнеса, финансов инженеринг и 
трансфер на технологии допринася 
допълнително за привлекателността 
на инвестициите в Европа;

Or. en

Изменение 26
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността 
за подкрепа от политиката на
сближаване се възприема като
добавена стойност от 
предприятията, когато решават в 
кой регион на света да развият 
оперативния си капацитет и къде да 
прехвърлят своето ноу-хау;

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция следва да се 
изключи възможността за подкрепа 
от страна на ЕС за преместване на
предприятия в границите на Съюза,
като се определи и 10-годишен срок за 
дълготрайност на операциите, и 
пледира за значително понижаване на 
прага за преразглеждане на 
инвестициите за преместване, 
включително за изключване на 
големите предприятия от преки 
субсидии;

Or. en
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Изменение 27
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността за 
подкрепа от политиката на сближаване 
се възприема като добавена стойност от 
предприятията, когато решават в кой 
регион на света да развият оперативния 
си капацитет и къде да прехвърлят 
своето ноу-хау;

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността за 
подкрепа от политиката на сближаване е 
основен актив за привличане на 
външни инвестиции, доколкото се 
възприема като добавена стойност от 
предприятията, когато решават в кой 
регион на света да развият оперативния 
си капацитет и къде да прехвърлят 
своето ноу-хау;

Or. es

Изменение 28
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция възможността за 
подкрепа от политиката на сближаване 
се възприема като добавена стойност от 
предприятията, когато решават в кой 
регион на света да развият оперативния 
си капацитет и къде да прехвърлят 
своето ноу-хау;

3. счита, че в съвременния свят на 
глобална конкуренция и на растяща 
интернационализация на световната 
търговия възможността за подкрепа от 
политиката на сближаване се възприема 
като добавена стойност от 
предприятията, когато решават в кой 
регион на света да развият оперативния 
си капацитет и къде да прехвърлят 
своето ноу-хау;

Or. en

Изменение 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
местните условия политика за развитие, 
в основата на която стои идеята, че 
интересът към по-слабо развитите 
региони на Съюза може да се увеличи, 
ако те са в състояние да предложат 
конкурентни сравнителни предимства, 
както и стабилен набор от стимули; в 
този контекст призовава Комисията да 
подкрепи държавите членки и 
регионите, за да развиват собствени 
политики за стимулиране на 
инвестициите;

4. подкрепя икономическата обстановка 
за прилагане на ориентирана към
местните условия политика за развитие, 
в основата на която стои идеята, че 
интересът към по-слабо развитите 
региони на Съюза може да се увеличи, 
ако те са в състояние на предложат 
конкурентните сравнителни 
предимства, както и стабилен набор от 
стимули; в този контекст призовава 
Комисията да подкрепи държавите 
членки и регионите, за да развиват 
собствени политики за стимулиране на 
инвестициите; със съжаление 
отбелязва, че по-слабо развитите 
региони в ЕС непрестанно губят 
своята привлекателност за сметка 
на трети държави; призовава 
компетентните органи да изготвят 
проект на спешни мерки, насочени 
към задържането на настоящите 
инвестиции и привличането на нови;

Or. ro

Изменение 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя икономическата 
обосновка за прилагане на 
ориентирана към местните условия 
политика за развитие, в основата на 
която стои идеята, че интересът 
към по-слабо развитите региони на 
Съюза може да се увеличи, ако те са в 
състояние да предложат 

4. подчертава, че силната 
интегрирана регионална политика 
води до многобройни ползи за всички 
региони на ЕС; подчертава 
значението на ориентирания към 
местните условия подход, за да се 
гарантира ефективно въздействие на 
политиката на сближаване на 
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конкурентни сравнителни 
предимства, както и стабилен набор 
от стимули; в този контекст 
призовава Комисията да подкрепи 
държавите членки и регионите, за да 
развиват собствени политики за
стимулиране на инвестициите;

местно равнище; признава, че 
многостепенният подход към 
управлението, с участие на местната 
общност на всички етапи, е много 
важен за гарантиране на инвестиции, 
насочени към конкретните нужди на 
всеки регион; признава потенциала за 
разширяване на обхвата на 
иновативните финансови 
инструменти, използвани в най-
голяма степен, като достъп до 
допълнително финансиране към 
традиционните финансови 
инструменти; подчертава, че 
револвиращият характер на 
финансовите инструменти и 
гъвкавият подход за тяхното 
интегриране на регионално равнище 
могат да доведат до насочване на 
повече внимание към специфични за 
съответния регион териториални 
въпроси;

Or. en

Изменение 31
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
местните условия политика за развитие, 
в основата на която стои идеята, че 
интересът към по-слабо развитите 
региони на Съюза може да се увеличи, 
ако те са в състояние да предложат 
конкурентни сравнителни предимства, 
както и стабилен набор от стимули; в 
този контекст призовава Комисията 
да подкрепи държавите членки и 
регионите, за да развиват собствени 
политики за стимулиране на 

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
местните условия политика за развитие, 
в основата на която стои идеята, че 
интересът към по-слабо развитите 
региони на Съюза може да се увеличи, 
ако те са в състояние да предложат 
конкурентни сравнителни предимства, 
както и стабилен набор от стимули, по-
специално за висококвалифицирана 
работна сила, поради което призовава 
Комисията да подкрепи държавите 
членки да приспособят системите си 
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инвестициите; за образование и обучение, за да
гарантират, че работната сила може 
да съобрази уменията си с нуждите 
на пазара на труда в рамките на една
по-устойчива икономика, основана на
концепции за обучение въз основа на 
умения;

Or. en

Изменение 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
местните условия политика за развитие, 
в основата на която стои идеята, че 
интересът към по-слабо развитите 
региони на Съюза може да се увеличи, 
ако те са в състояние да предложат 
конкурентни сравнителни предимства, 
както и стабилен набор от стимули; в 
този контекст призовава Комисията да 
подкрепи държавите членки и 
регионите, за да развиват собствени 
политики за стимулиране на 
инвестициите;

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
местните условия политика за развитие, 
в основата на която стои идеята, че 
интересът към по-слабо развитите 
региони на Съюза може да се увеличи, 
ако те са в състояние да предложат 
конкурентни сравнителни предимства, 
както и стабилен набор от стимули; в 
този контекст призовава Комисията да 
подкрепи държавите членки и 
регионите, за да развиват собствени 
политики за стимулиране на 
инвестициите; това се отнася особено 
за дългосрочните инвестиции, 
насочени към инфраструктурни 
проекти, включително на 
трансгранично равнище;

Or. ro

Изменение 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
местните условия политика за 
развитие, в основата на която стои 
идеята, че интересът към по-слабо
развитите региони на Съюза може да се 
увеличи, ако те са в състояние да 
предложат конкурентни сравнителни 
предимства, както и стабилен набор 
от стимули; в този контекст призовава 
Комисията да подкрепи държавите 
членки и регионите, за да развиват 
собствени политики за стимулиране на 
инвестициите;

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване
политика за развитие, в основата на 
която стои идеята, че наваксването на
най-слабо развитите региони на Съюза 
е от полза за целия ЕС именно поради 
това, че тази политика позволява да 
се изтъкнат конкурентни сравнителни 
предимства на тези региони; в този 
контекст призовава Комисията да 
подкрепи държавите членки и 
регионите, за да развиват собствени 
политики за стимулиране на 
инвестициите;

Or. fr

Изменение 34
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
местните условия политика за развитие, 
в основата на която стои идеята, че 
интересът към по-слабо развитите 
региони на Съюза може да се увеличи, 
ако те са в състояние да предложат 
конкурентни сравнителни предимства, 
както и стабилен набор от стимули; в 
този контекст призовава Комисията да 
подкрепи държавите членки и 
регионите, за да развиват собствени 
политики за стимулиране на 
инвестициите;

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
местните условия политика за развитие, 
в основата на която стои идеята, че 
интересът към по-слабо развитите 
региони на Съюза може да се увеличи, 
ако те са в състояние да предложат 
конкурентни сравнителни предимства, 
както и стабилен набор от стимули; в 
този контекст призовава Комисията да 
подкрепи държавите членки и 
регионите, за да развиват собствени 
политики за стимулиране на 
инвестициите, чрез гъвкаво прилагане 
на законодателството в областта на 
конкуренцията и на режима на 
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държавни помощи;

Or. es

Изменение 35
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
местните условия политика за
развитие, в основата на която стои 
идеята, че интересът към по-слабо 
развитите региони на Съюза може да се 
увеличи, ако те са в състояние да 
предложат конкурентни сравнителни 
предимства, както и стабилен набор от 
стимули; в този контекст призовава 
Комисията да подкрепи държавите 
членки и регионите, за да развиват 
собствени политики за стимулиране на 
инвестициите;

4. подкрепя икономическата обосновка 
за прилагане на ориентирана към 
местните/регионалните условия 
политика за развитие, в основата на 
която стои идеята, че интересът към по-
слабо развитите региони на Съюза може 
да се увеличи, ако те са в състояние да 
предложат конкурентни сравнителни 
предимства (подходяща 
инфраструктура, квалифицирани 
човешки ресурси и др.), както и 
стабилен набор от стимули; в този 
контекст призовава Комисията да 
подкрепи държавите членки и 
регионите, за да развиват собствени 
политики за стимулиране на 
инвестициите;

Or. en

Изменение 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че високите данъци и
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа; би бил силно 

5. подчертава, че държавният дълг е
сред едно от основните притеснения на 
предприятията, които инвестират в 
Европа; призовава Комисията и 
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разтревожен от всеки опит за 
хармонизиране на условията за 
облагане с корпоративен данък, което 
неизбежно би довело до увеличаване 
на данъчната тежест в някои 
държави членки и би отнело 
възможността на отделните региони 
да останат конкурентоспособни в 
данъчно отношение;

държавите членки, в рамките на 
европейското полугодие и 
европейското икономическо 
управление, да предприемат 
обсъждане и да положат усилия за 
постигането на относително 
сближаване на различните данъчни 
системи в Европа, като по този 
начин ще се даде възможност за по-
добра икономическа интеграция и 
задълбочаване на вътрешния пазар —
две условия, които благоприятстват 
нарастването на инвестициите;

Or. fr

Изменение 37
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че високите данъци и 
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа; би бил силно 
разтревожен от всеки опит за 
хармонизиране на условията за 
облагане с корпоративен данък, което 
неизбежно би довело до увеличаване 
на данъчната тежест в някои 
държави членки и би отнело 
възможността на отделните региони 
да останат конкурентоспособни в 
данъчно отношение;

5. подчертава, че високите нива на 
държавен и частен дълг са сред 
основните притеснения на 
предприятията, които инвестират в 
Европа;

Or. en

Изменение 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. подчертава, че високите данъци и 
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа; би бил силно 
разтревожен от всеки опит за 
хармонизиране на условията за 
облагане с корпоративен данък, което 
неизбежно би довело до увеличаване 
на данъчната тежест в някои 
държави членки и би отнело 
възможността на отделните региони 
да останат конкурентоспособни в 
данъчно отношение;

5. подчертава, че високите данъци и 
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа;

Or. el

Изменение 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че високите данъци и 
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа; би бил силно 
разтревожен от всеки опит за 
хармонизиране на условията за облагане 
с корпоративен данък, което неизбежно 
би довело до увеличаване на данъчната 
тежест в някои държави членки и би 
отнело възможността на отделните 
региони да останат конкурентоспособни
в данъчно отношение;

5. подчертава, че високите данъци и 
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа; би бил силно 
разтревожен от всеки опит за 
хармонизиране на условията за облагане 
с корпоративен данък, което неизбежно 
би довело до увеличаване на данъчната 
тежест в някои държави членки и би 
отнело възможността на отделните 
региони да останат конкурентоспособни 
в данъчно отношение; обръща 
внимание на факта, че 
разнообразието от данъчни системи в 
държавите членки е фактор, който 
прави инвестирането в ЕС по-малко 
привлекателно;

Or. ro



AM\897576BG.doc 25/35 PE486.150v01-00

BG

Изменение 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че високите данъци и 
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа; би бил силно 
разтревожен от всеки опит за
хармонизиране на условията за
облагане с корпоративен данък, което 
неизбежно би довело до увеличаване 
на данъчната тежест в някои 
държави членки и би отнело 
възможността на отделните региони 
да останат конкурентоспособни в 
данъчно отношение;

5. подчертава, че слабото търсене, 
ниският растеж, ниските нива на 
квалификация, недобрата трудова 
мобилност и лошата 
инфраструктура са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа, и признава, че 
целите и задачите на политиката на 
сближаване са насочени към 
подобряване на ситуацията по тези 
въпроси за създаване на по-
привлекателна среда за инвестиции;

Or. en

Изменение 41
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че високите данъци и 
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа; би бил силно 
разтревожен от всеки опит за 
хармонизиране на условията за 
облагане с корпоративен данък, което 
неизбежно би довело до увеличаване на 
данъчната тежест в някои държави 
членки и би отнело възможността на 
отделните региони да останат 
конкурентоспособни в данъчно 
отношение;

5. подчертава, че високите данъци и 
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа; счита, че следва 
да бъдат направени опити за 
координиране на условията за облагане 
с корпоративен данък, с цел да се 
смекчи данъчната конкуренция 
между държавите членки и между 
регионите, без при това 
координирането да доведе до 
увеличаване на данъчната тежест в 
някои държави членки;
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Or. fr

Изменение 42
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че високите данъци и 
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа; би бил силно 
разтревожен от всеки опит за 
хармонизиране на условията за облагане 
с корпоративен данък, което неизбежно 
би довело до увеличаване на данъчната 
тежест в някои държави членки и би 
отнело възможността на отделните 
региони да останат конкурентоспособни 
в данъчно отношение;

5. подчертава, че високите данъци и 
държавният дълг са сред основните 
притеснения на предприятията, които 
инвестират в Европа; би бил силно 
разтревожен от всеки опит за 
хармонизиране на условията за облагане 
с корпоративен данък, което неизбежно 
би довело до увеличаване на данъчната 
тежест в някои държави членки и би 
отнело възможността чрез един по-
локализиран подход отделните региони 
да останат конкурентоспособни в 
данъчно отношение, като създават 
свой местен потенциал за иновации и
предприемачество;

Or. en

Изменение 43
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че една от предпоставките 
за привличане на инвеститори е 
наличието на конкурентоспособни 
инфраструктури в контекста на 
новите предизвикателства, пред 
които сме изправени; подчертава, че 
за да се поддържа растежът на 
инвестициите и оттам на 
европейската икономика, е 
необходимо непрестанно да се 
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модернизират инфраструктурите, 
като именно в тази сфера 
политиката на сближаване играе 
особено важна роля, най-вече при 
новоприсъединилите се държави 
членки;

Or. ro

Изменение 44
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. счита, че освен наличието на 
добра инфраструктура, основната 
предпоставка за 
конкурентоспособността и 
привлекателността на регионите е 
насърчаването на научните 
изследвания, иновациите и 
технологичното развитие и 
подходящите висококачествени 
програми за професионално обучение 
за хора в европейските региони;

Or. ro

Изменение 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за 

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за 
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инвестиции; настоятелно призовава 
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в 
инфраструктурата и технологиите, за да 
подобрят условията на живот и 
конкурентоспособността на 
европейските градове.

инвестиции; настоятелно призовава 
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в 
инфраструктурата и технологиите, за да 
подобрят условията на живот и 
конкурентоспособността на 
европейските градове; подчертава 
значението на интегрираното и 
дълготрайно развитие на системите 
за многомодален транспорт, които 
увеличават равнището на мобилност 
и стимулират икономическия 
растеж.

Or. ro

Изменение 46
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за 
инвестиции; настоятелно призовава 
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в 
инфраструктурата и технологиите, 
за да подобрят условията на живот и 
конкурентоспособността на 
европейските градове.

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че те могат да допринесат в голяма 
степен за една икономика с ниска 
въглеродна интензивност; счита, че е 
особено важно градовете да бъдат 
признати за основни партньори за 
постигане на целите на ЕС за 
опазване на климата, поради това 
подчертава, че подкрепата чрез ЕФРР 
следва да гарантира интегриран 
подход за устойчиво градско развитие,
включващ инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници, енергийна 
ефективност, устойчив транспорт и 
социално приобщаване, за да се
подобрят условията на живот и 
същевременно да се постигне 
конкурентоспособност на 
европейските градове;
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Or. en

Изменение 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете 
си и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за
инвестиции; настоятелно призовава
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в 
инфраструктурата и технологиите, 
за да подобрят условията на живот и 
конкурентоспособността на 
европейските градове.

6. отчита нарасналото внимание към
градовете и градските райони като 
двигатели на икономически растеж в 
ЕС; подчертава, че селските райони в 
ЕС също са от изключително 
значение за икономическото развитие 
и настоятелно призовава за 
подобряване на връзките между 
градовете и селата чрез по-подходящо 
използване на финансирането, за да се 
насърчи териториалното развитие;

Or. en

Изменение 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за
инвестиции; настоятелно призовава 
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в
инфраструктурата и технологиите, за да 
подобрят условията на живот и 
конкурентоспособността на 

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са едно от нещата в ЕС, 
които привличат инвестиции; 
настоятелно призовава държавите 
членки да осигурят инвестиции за
инфраструктурата и технологиите, за да 
подобрят условията на живот и 
конкурентоспособността на 
европейските градове, като следят 
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европейските градове. тези инвестиции да не се правят в 
ущърб на истинското териториално 
сближаване и балансираното 
развитие на селските региони.

Or. fr

Изменение 49
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за 
инвестиции; настоятелно призовава 
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в 
инфраструктурата и технологиите, за 
да подобрят условията на живот и 
конкурентоспособността на 
европейските градове.

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за 
инвестиции; настоятелно призовава 
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в 
инфраструктурата, иновациите, 
технологиите и социалните 
начинания, за да подобрят условията на 
живот и конкурентоспособността на 
европейските градове.

Or. bg

Изменение 50
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за 

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за 
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инвестиции; настоятелно призовава 
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в 
инфраструктурата и технологиите, за да 
подобрят условията на живот и 
конкурентоспособността на 
европейските градове.

инвестиции; настоятелно призовава 
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в 
инфраструктурата и технологиите, за да 
подобрят условията на живот и 
конкурентоспособността на
европейските градове, като 
същевременно се запазят и развият 
техните традиционни достойнства;

Or. en

Изменение 51
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в градовете си 
и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за 
инвестиции; настоятелно призовава 
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в 
инфраструктурата и технологиите, 
за да подобрят условията на живот и 
конкурентоспособността на 
европейските градове.

6. подчертава, че ЕС притежава 
изключителен потенциал в регионите
си и че големите проекти за градска 
инфраструктура и иновативни бизнес 
паркове са най-привлекателни за 
инвестиции; настоятелно призовава 
държавите членки да осигурят 
широкомащабни инвестиции в 
инфраструктура, нови технологии и 
научни изследвания и развойна 
дейност, за да подобрят условията на 
живот и конкурентоспособността на 
европейските региони;

Or. en

Изменение 52
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. счита, че инвестициите в 
транспорт, енергетика, 
широколентова инфраструктура, 
както и в развитие на човешки 
капитал са от решаващо значение за 
привличането на повече 
екологосъобразни насърчаващи 
растежа инвестиции, за да се 
постигне устойчиво развитие в 
съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава колко е важно 
научните изследвания и 
образованието не само да се 
разпространяват и прилагат на 
местно равнище, но и да се създават 
на него. За тази цел е необходимо да се 
използва в пълна степен човешкият 
потенциал, този на научните 
изследователи и академичните среди 
на местно равнище, за да се 
привличат както вътрешни, така и 
преки чуждестранни инвестиции. 
Важно е да се отбележи и 
значението на мобилността на 
хората: учители, изследователи и 
студенти. 

Or. el
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Изменение 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава нуждата от 
хоризонтална и вертикална 
координация, която да дава 
възможност на градовете да си 
сътрудничат с други равнища на 
управлението и да консолидират 
сътрудничеството си чрез 
установяване на мрежи с други 
градове.

Or. ro

Изменение 55
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че през предстоящия 
период държавите членки и 
регионите следва да определят 
целите си по такъв начин, че да 
поставят като приоритет нуждите 
на инвеститорите и едновременно с 
това да гарантират подходящо и 
достъпно финансиране, като 
предоставят на структурните 
фондове ключова роля;

Or. ro

Изменение 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че е необходимо управление, 
основаващо се на укрепването на 
правата на гражданите, участието 
на всички съответни партньори и 
иновативното използване на 
акционерния капитал.

Or. ro

Изменение 57
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че по-слаборазвитите 
региони следва да продължат да се 
възползват от значителен дял от 
общностното финансиране, за да 
предоставят на инвеститорите други 
местни конкурентни предимства 
освен по-малките разходи за труд; 

Or. ro

Изменение 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. отбелязва нуждата от укрепване 
на инфраструктурите за засилване на 
регионалното сближаване и 
конкурентоспособността на 
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регионите; в този контекст 
подчертава значението на 
трансевропейските транспортни 
мрежи и използването на 
допълнителни финансови 
инструменти като проектни 
облигации и публично-частни 
партньорства.

Or. el

Изменение 59
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. подчертава, че намаляването на 
административната тежест за 
финансови оператори има
изключително важна роля за 
увеличаването на 
привлекателността на регионите и е 
необходимо за налагане и спазване на 
специфичните минимални стандарти 
по отношение на услугите, 
предоставяни от местните и 
регионалните публични 
администрации в целия Европейски 
съюз;

Or. ro


