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Изменение 1
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. констатира, че държавите членки 
и органите на ЕС трябва да обмислят 
заедно, в текущото трудно 
положение на европейската 
икономика, създаването на „Програма 
за растеж”, за да придадат повече 
смисъл и надеждност на политиката 
на консолидиране на бюджета;
обръща внимание върху това, че 
мобилизирането на инструментите 
на ЕС - както на структурните 
фондове, така и на Европейската 
инвестиционна банка, може да даде в 
тази връзка съществен принос за 
осъществяването на тази цел; 

Or. es

Изменение 2
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че политиката на 
сближаване отдавна доказа своята 
добавена стойност като необходим 
инвестиционен инструмент, който 
ефективно поражда растеж и води до 
създаването на работни места чрез 
адекватно удовлетворяване на 
потребностите на регионите от 
инвестиции, като по този начин 

2. подчертава, че политиката на 
сближаване отдавна доказа, че е 
необходим инвестиционен инструмент, 
който ефективно поражда растеж и води 
до създаването на работни места чрез 
адекватно удовлетворяване на 
потребностите на регионите от 
инвестиции, като по този начин 
допринася не само за намаляване на 
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допринася не само за намаляване на 
различията между тях, но и за 
икономическото възстановяване и 
развитието на Съюза като цяло;

различията между тях, но и за 
икономическото възстановяване и 
развитието на Съюза като цяло;

Or. bg

Изменение 3
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява също така загриженост, че 
този недостиг на средства има 
вероятност да се задълбочи през 2013 г., 
докато изпълнението по функция 1б се 
очаква да се ускори допълнително;
призовава Съвета и Комисията 
незабавно да анализират и направят 
оценка на цифрите и изискванията, 
заедно с Европейския парламент, така 
че да не се застраши изпълнението за 
2013 г.; посочва, че липсата на 
бюджетни кредити за плащания би 
могла да изложи на опасност програми, 
които понастоящем функционират 
добре;

4. изразява също така загриженост, че 
този недостиг на средства има 
вероятност да се задълбочи през 2013 г., 
докато изпълнението по функция 1б се 
очаква да се ускори допълнително;
призовава Съвета и Комисията 
незабавно да анализират и направят 
оценка на цифрите и изискванията, 
заедно с Европейския парламент, така 
че да не се застраши изпълнението за 
2013 г.; посочва, че липсата на 
бюджетни кредити за плащания би 
могла да изложи на опасност програми, 
които понастоящем функционират 
добре, и да накърни осъществяването 
на целите, които се стремят да 
постигнат тези програми;

Or. ro

Изменение 4
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. също така призовава Съвета и 
Комисията да направят внимателна 
оценка на действителните потребности 

5. също така призовава Съвета и 
Комисията да направят внимателна 
оценка на действителните потребности 
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по отношение на плащанията за 2013 г. 
по функция 1б, да не правят 
съкращения, които са нереалистични 
или не са достатъчно обосновани, и да 
не вземат решения, които са в 
противоречие с прогнозите, 
предоставени от самите държави членки 
и ползвани като основа за 
проектобюджета на Комисията; във 
връзка с това подчертава, че ще се 
противопостави на всяко евентуално 
намаляване на равнището на 
плащанията в сравнение с прогнозата 
за потребностите, изготвена от 
Комисията на тази основа.

по отношение на плащанията за 2013 г. 
по функция 1б, да не правят 
съкращения, които не са обективно
обосновани, и да не вземат решения, 
които са в противоречие с прогнозите, 
предоставени от самите държави членки 
и ползвани като основа за 
проектобюджета на Комисията;

Or. de


