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Изменение 43
Ivari Padar

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. В 
съответствие с член 174 от Договора 
ЕФРР допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, сред 
които се обръща специално внимание на 
региони, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като 
островните, трансграничните и 
планинските региони.

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. В 
съответствие с член 174 от Договора 
ЕФРР допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, сред 
които се обръща специално внимание на 
региони, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като
регионите с много ниска гъстота на 
населението и островните, 
трансграничните и планинските 
региони.

Or. en

Изменение 44
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. В 

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. В 
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съответствие с член 174 от Договора 
ЕФРР допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, сред 
които се обръща специално внимание на 
региони, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като 
островните, трансграничните и 
планинските региони.

съответствие с член 174 от Договора 
ЕФРР допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
социално и икономическо развитие на 
различните региони и изостаналостта на 
най-необлагодетелстваните региони, 
сред които се обръща специално 
внимание на най-
необлагодетелстваните региони и 
микрорегиони, като райони, засегнати 
от сериозни икономически и социални 
предизвикателства, и региони, 
засегнати от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като островните, 
трансграничните и планинските 
региони.

Or. en

Изменение 45
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. В 
съответствие с член 174 от Договора 
ЕФРР допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, сред 
които се обръща специално внимание на 
региони, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като 
островните, трансграничните и 
планинските региони.

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. В 
съответствие с член 174 от Договора 
ЕФРР допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, сред 
които се обръща специално внимание на 
региони, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като 
регионите, посочени в член 349 от 
ДФЕС, островните, трансграничните и 
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планинските региони.

Or. fr

Изменение 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. В 
съответствие с член 174 от Договора 
ЕФРР допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, сред 
които се обръща специално внимание на 
региони, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като 
островните, трансграничните и 
планинските региони.

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на основните 
различия между регионите в Съюза. В 
съответствие с член 174 от Договора 
ЕФРР допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, сред 
които се обръща специално внимание на 
региони, засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, като 
островните, трансграничните и 
планинските региони. В съответствие 
с член 349 от Договора най-
отдалечените региони (НОР)могат да 
се възползват от конкретни мерки, 
които се отнасят по-специално за 
условията за достъп до 
структурните фондове и 
хоризонталните програми на Съюза.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с резолюцията на Европейския парламент „Ролята на политиката на 
сближаване в най-отдалечените региони на Европейския съюз в контекста на 
стратегията Европа 2020“(2011/2195(INI), политиката на сближаване трябва да 
остане един от основните инструменти на европейските действия за намаляване на 
различията в европейските райони като цяло и по-специално в НОР.



PE490.976v01-00 6/187 AM\903764BG.doc

BG

Изменение 47
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на 
основните различия между 
регионите в Съюза. В съответствие 
с член 174 от Договора ЕФРР 
допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, 
сред които се обръща специално 
внимание на региони, засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като 
островните, трансграничните и 
планинските региони.

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на 
основните различия между 
регионите в Съюза. В съответствие 
с член 174 от Договора ЕФРР 
допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, 
сред които се обръща специално 
внимание на региони, засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като 
островните, трансграничните и 
планинските региони, както и 
най-отдалечените региони, 
съгласно член 349 от Договора.

Or. pt

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да включи в списъка с регионите, засегнати от 
сериозни и постоянни неблагоприятни условия, и най-отдалечените региони, които, 
като специфична съвкупност от райони, чиито географски и структурни 
характеристики им придават особен статут, също заслужават да бъдат споменати 
по-конкретно във връзка с ролята на политиката на сближаване в тези региони.

Изменение 48
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен 
да подпомага преодоляването на 
основните различия между 
регионите в Съюза. В 
съответствие с член 174 от 
Договора ЕФРР допринася за 
намаляване на неравенството 
между нивата на развитие на 
различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, 
сред които се обръща специално 
внимание на региони, засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като 
островните, трансграничните и 
планинските региони.

(1) Съгласно член 176 от Договора 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) е предназначен да 
подпомага преодоляването на 
основните различия между 
регионите в Съюза. В съответствие 
с член 174 от Договора ЕФРР 
допринася за намаляване на 
неравенството между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, 
сред които се обръща специално 
внимание на региони, засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като 
островните, трансграничните и 
планинските региони, тъй като 
те трябва да водят много 
сериозна борба с 
неблагоприятните икономически 
условия и свързаното с тях 
обезлюдяване.

Or. de

Обосновка

Обезлюдяването на планинските региони е проблем, към който трябва да се подходи 
особено сериозно, тъй като изправя населението пред тежки икономически и 
демографски предизвикателства.

Изменение 49
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) съгласно член 174 от 
Договора следва да се обърне 
специално внимание на селските 
райони, на районите, засегнати 
от индустриалния преход, както 
и на регионите, които са 
засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни 
природни или демографски 
условия, като най-северните 
региони с много ниска гъстота на 
населението и островните, 
трансграничните и планинските 
региони.

Or. pt

Изменение 50
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) съгласно член 349 от 
Договора следва да бъдат взети 
специфични мерки, които да 
отчитат социалното и 
икономическото положение на 
най-отдалечените региони,
утежнено от специфични 
характерни особености, които се 
отразяват тежко на тяхното 
развитие.

Or. pt

Изменение 51
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел да се увеличи добавената 
стойност на политиката на сближаване 
на Съюза специалните разпоредби 
следва да доведат до значително 
опростяване на всички равнища: 
бенефициери, органи по програмите, 
участващи държави членки и трети 
държави, както и на равнището на 
Комисията.

(3) С цел да се увеличи добавената 
стойност на политиката на сближаване 
на Съюза, по специално по отношение 
постигането на целите на „Европа 
2020“, специалните разпоредби следва 
да доведат до значително опростяване 
на всички равнища: бенефициери, 
органи по програмите, участващи 
държави членки и трети държави, както 
и на равнището на Комисията. 

Or. en

Изменение 52
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел да се увеличи добавената 
стойност на политиката на сближаване 
на Съюза специалните разпоредби 
следва да доведат до значително 
опростяване на всички равнища: 
бенефициери, органи по програмите, 
участващи държави членки и трети 
държави, както и на равнището на 
Комисията.

(3) С цел да се увеличи добавената 
стойност на политиката на сближаване 
на Съюза специалните разпоредби 
следва да доведат до значително 
опростяване на всички равнища: 
бенефициери, органи по програмите, 
участващи държави членки, 
регионални и местни органи с изборен 
мандат и трети държави, както и на 
равнището на Комисията.

Or. fr

Изменение 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, лоша или липсваща 
инфраструктура, включително 
участъци с ограничен капацитет в 
рамките на транспортните мрежи,
неподходяща среда за стопанска 
дейност, липса на мрежови структури 
между местната и регионалната 
администрация, научни изследвания, 
иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, развитие на 
културен обмен и подобряване на 
туристическата инфраструктура,
трансгранична интеграция на трудовия 
пазар, сътрудничество между 
университети или здравни центрове) 
чрез засилен процес на сътрудничество 
за общото хармонично развитие на 
Съюза. По трансгранични програми 
между Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа на 
мира и помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

Or. en
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Изменение 54
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното 
сътрудничество има за цел 
преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони 
(като затруднен достъп, 
неподходяща среда за стопанска 
дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, 
научни изследвания, иновации и 
навлизане на информационни и 
комуникационни технологии, 
замърсяване на околната среда, 
предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към 
гражданите на съседни държави), и 
използването на неоползотворения 
потенциал в граничната област 
(развитие на трансгранични бази и 
групи за научни изследвания и 
иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между 
университети или здравни 
центрове) чрез засилен процес на 
сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между 
Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа 
на мира и помирението ЕФРР 
допринася за насърчаване на 
социалната и икономическата 
стабилност в съответните региони, 
най-вече с действия, които 
съдействат за сближаване между 
общностите.

(5) Трансграничното 
сътрудничество има за цел 
преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони 
(като затруднен достъп в сферата 
на транспорта, градския 
транспорт, електрическата 
мрежа или също така в сферата 
на ИКТ, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на 
мрежови структури между 
местната и регионалната 
администрация, научни 
изследвания, иновации и 
навлизане на информационни и 
комуникационни технологии, 
замърсяване на околната среда, 
предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към 
гражданите на съседни държави), и 
използването на неоползотворения 
потенциал в граничната област 
(развитие на трансгранични бази и 
групи за научни изследвания и 
иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между 
университети или здравни 
центрове) чрез засилен процес на 
сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между 
Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа 
на мира и помирението ЕФРР 
допринася за насърчаване на 
социалната и икономическата 
стабилност в съответните региони, 
най-вече с действия, които 
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съдействат за сближаване между 
общностите.

Or. de

Изменение 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, слабо участие на 
жените в трудовия пазар, разлика в 
заплащането между мъжете и 
жените, липса на мрежови структури 
между местната и регионалната 
администрация, научни изследвания, 
иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
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сближаване между общностите. съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

Or. en

Изменение 56
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на човешки 
ресурси и капацитет по отношение 
на регионалното развитие, мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми, например
между Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия, за подкрепа на 
мира и помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
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сближаване между общностите. действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

Or. en

Изменение 57
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното 
сътрудничество има за цел 
преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони 
(като затруднен достъп, 
неподходяща среда за стопанска 
дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, 
научни изследвания, иновации и 
навлизане на информационни и 
комуникационни технологии, 
замърсяване на околната среда, 
предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към 
гражданите на съседни държави), и 
използването на неоползотворения 
потенциал в граничната област 
(развитие на трансгранични бази и 
групи за научни изследвания и 
иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между 
университети или здравни 
центрове) чрез засилен процес на 
сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между 
Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа 
на мира и помирението ЕФРР 
допринася за насърчаване на 

(5) Трансграничното 
сътрудничество има за цел 
преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони 
(като затруднен достъп, 
неподходяща среда за стопанска 
дейност, обезлюдяване и 
демографски преход в 
планинските региони, липса на 
мрежови структури между 
местната и регионалната 
администрация, научни 
изследвания, иновации и 
навлизане на информационни и 
комуникационни технологии, 
замърсяване на околната среда, 
предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към 
гражданите на съседни държави), и 
използването на неоползотворения 
потенциал в граничната област 
(развитие на трансгранични бази и 
групи за научни изследвания и 
иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между 
университети или здравни 
центрове) чрез засилен процес на 
сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза, 
при което следва да се подчертае 
най-вече европейската добавена 
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социалната и икономическата 
стабилност в съответните региони, 
най-вече с действия, които 
съдействат за сближаване между 
общностите.

стойност на макрорегионите. 
По трансгранични програми между 
Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа 
на мира и помирението ЕФРР 
допринася за насърчаване на 
социалната и икономическата 
стабилност в съответните региони,
най-вече с действия, които 
съдействат за сближаване между 
общностите.

Or. de

Обосновка

Поради природните условия планинските райони са изправени пред специфични
предизвикателства. Те трябва да се борят с многообразни проблеми като например 
обезлюдяването и неблагоприятните икономически условия. Следователно е 
желателно тези региони да се споменат отделно. Макрорегионите са разумен и 
полезен инструмент за справяне с тези предизвикателства на транснационално и
трансгранично равнище.

Изменение 58
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави, прозрачност на 



PE490.976v01-00 16/187 AM\903764BG.doc

BG

неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

трудовия пазар и съществуващите 
трудови и социални стандарти), и 
използването на неоползотворения 
потенциал в граничната област
(развитие на трансгранични бази и 
групи за научни изследвания и 
иновации, трансгранична интеграция на 
трудовия пазар, премахване на 
препятствията пред трудовата 
мобилност, предоставяне на 
информация, консултации и
професионална ориентация за 
мобилните работници,
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

Or. en

Изменение 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
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информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите..

информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между 
образователните системи, по-
специално университетите или 
здравни центрове) насърчаване на 
трансграничните регионални култури
чрез засилен процес на сътрудничество 
за общото хармонично развитие на 
Съюза. По трансгранични програми 
между Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа на 
мира и помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

Or. fr

Изменение 60
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
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информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове, развитие на 
специфични проекти в сектора на 
туризма) чрез засилен процес на 
сътрудничество за общото хармонично 
развитие на Съюза. По трансгранични 
програми между Северна Ирландия и 
граничните райони на Ирландия за 
подкрепа на мира и помирението ЕФРР 
допринася за насърчаване на социалната 
и икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

Or. it

Изменение 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, по-специално в 
островните региони, и липса на 
ефективни транспортни мрежи, 
неподходяща среда за стопанска 
дейност, липса на мрежови структури 
между местната и регионалната 
администрация, научни изследвания, 
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среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

иновации и навлизане на
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите. 

Or. fr

Изменение 62
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 

(5) Трансграничното сътрудничество 
има за цел преодоляването на общи 
предизвикателства, установени 
съвместно в граничните региони (като 
затруднен достъп, неподходяща среда за 
стопанска дейност, липса на мрежови 
структури между местната и 
регионалната администрация, научни 
изследвания, иновации и навлизане на 
информационни и комуникационни 
технологии, замърсяване на околната 
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среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
сближаване между общностите.

среда, предотвратяване на риска, 
отрицателни нагласи към гражданите на 
съседни държави), и използването на 
неоползотворения потенциал в 
граничната област (развитие на 
трансгранични бази и групи за научни 
изследвания и иновации, трансгранична 
интеграция на трудовия пазар, 
сътрудничество между университети 
или здравни центрове) чрез засилен 
процес на сътрудничество за общото 
хармонично развитие на Съюза. По 
трансгранични програми между Северна 
Ирландия и граничните райони на 
Ирландия за подкрепа на мира и 
помирението ЕФРР допринася за 
насърчаване на социалната и 
икономическата стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия, които съдействат за 
социалното приобщаване и
сближаване между общностите.

Or. fr

Изменение 63
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Транснационалното сътрудничество 
има за цел укрепване на 
сътрудничеството чрез действия, 
благоприятстващи интегрираното 
териториално развитие и обвързани с 
приоритетите на политиката на 
сближаване на Съюза.

(6) Транснационалното 
сътрудничество има за цел укрепване 
на сътрудничеството чрез действия, 
благоприятстващи интегрираното 
териториално развитие и обвързани с 
приоритетите на политиката на 
сближаване на Съюза. 
Транснационалните региони, които 
са изправени пред общи 
инфраструктурни или природно 
обусловени предизвикателства, 
какъвто е случаят с Алпийския 
регион, следва да бъдат 
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подпомогнати при създаването на 
макрорегион.

Or. de

Обосновка

Алпийският регион е изправен пред особени демографски и природно обусловени 
предизвикателства. Макрорегионите са разумен и полезен инструмент за справяне с 
предизвикателствата на транснационално и трансгранично равнище. Създаването на 
Алпийски макрорегион би дало големи предимства на местното население.

Изменение 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Транснационалното сътрудничество 
има за цел укрепване на 
сътрудничеството чрез действия, 
благоприятстващи интегрираното 
териториално развитие и обвързани с 
приоритетите на политиката на 
сближаване на Съюза.

(6) Транснационалното сътрудничество 
има за цел укрепване на 
сътрудничеството чрез действия, 
благоприятстващи интегрираното 
териториално развитие и обвързани с 
приоритетите на политиката на 
сближаване на Съюза. Необходимо е 
също така да се засили 
стратегическото сътрудничество 
между граничните региони, които не 
влизат в обхвата на 
трансграничната програма.

Or. es

Изменение 65
Pervenche Berès
от  името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Междурегионалното сътрудничество 
има за цел да повиши ефективността на 
политиката на сближаване, като 
насърчава обмена на опит между 
регионите за по-добро разработване и 
изпълнение на оперативни програми по 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места”. По-специално то развива 
сътрудничеството между новаторски 
групи за интензивни научни 
изследвания и обмена между научните 
работници и научноизследователските 
институции въз основа на програмите 
„Региони на знанието” и 
„Научноизследователски потенциал на 
регионите по цел „Сближаване” и най-
отдалечените региони” по Седма 
рамкова програма за научни 
изследвания.

(7) Междурегионалното сътрудничество 
има за цел да повиши ефективността на 
политиката на сближаване, като 
насърчава обмена на опит между 
регионите за по-добро разработване и 
изпълнение на оперативни програми за 
засилване на инвестициите в растеж и 
работни места. По-специално то развива 
сътрудничеството между новаторски 
групи за интензивни научни 
изследвания и обмена между научните 
работници и научноизследователските 
институции въз основа на програмите 
„Региони на знанието” и 
„Научноизследователски потенциал на 
регионите по цел „Сближаване” и най-
отдалечените региони” по Седма 
рамкова програма за научни 
изследвания. 

Or. en

Изменение 66
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Междурегионалното сътрудничество 
има за цел да повиши ефективността на 
политиката на сближаване, като 
насърчава обмена на опит между 
регионите за по-добро разработване и 
изпълнение на оперативни програми по 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места”. По-специално то развива 
сътрудничеството между новаторски 
групи за интензивни научни 
изследвания и обмена между научните 
работници и научноизследователските 
институции въз основа на програмите 

(7) Междурегионалното сътрудничество 
има за цел да повиши ефективността на 
политиката на сближаване, като 
насърчава обмена на опит между 
регионите за по-добро разработване и 
изпълнение на оперативни програми по 
цел „Инвестиции за растеж и работни 
места”. По-специално то развива 
сътрудничеството между новаторски 
групи за интензивни научни 
изследвания и обмена между научните 
работници и научноизследователските 
институции въз основа на програмите 



AM\903764BG.doc 23/187 PE490.976v01-00

BG

„Региони на знанието” и 
„Научноизследователски потенциал на 
регионите по цел „Сближаване” и най-
отдалечените региони” по Седма 
рамкова програма за научни 
изследвания.

„Региони на знанието” и 
„Научноизследователски потенциал на 
регионите по цел „Сближаване” и най-
отдалечените региони” по Седма 
рамкова програма за научни 
изследвания. Това сътрудничество 
следва да включва свързване на 
научноизследователски центрове на 
върхово ниво с нововъзникващи 
научноизследователски институции в 
по-слабо развити региони, 
побратимяване във връзка с обмен на 
персонал, експертни съвети и 
съдействие, както и развитие на 
съвместни стратегии за създаване на 
центрове за върхови постижения в 
съответните по-слабо развити 
региони.

Or. en

Изменение 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Трансграничното сътрудничество 
следва да подкрепя региони, 
разположени по сухопътни или морски 
граници. Въз основа на опита от 
предишни програмни периоди на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да определи 
списък на трансграничните райони, 
които могат да получават подкрепа по 
отделните програми за трансгранично 
сътрудничество с опростена процедура. 
При съставянето на списъка Комисията 
следва да отчита необходимите 
корекции с цел да се гарантират 
съгласуваност, по-специално по 
отношение на сухопътните и морските 
граници, и непрекъснатост на 

(9) Трансграничното сътрудничество 
следва да подкрепя региони, 
разположени по сухопътни или морски 
граници. Въз основа на опита от 
предишни програмни периоди на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да определи 
списък на трансграничните райони, 
които могат да получават подкрепа по 
отделните програми за трансгранично 
сътрудничество с опростена процедура. 
При съставянето на списъка Комисията 
следва да отчита необходимите 
корекции с цел да се гарантират 
съгласуваност, по-специално по 
отношение на сухопътните и морските 
граници, и непрекъснатост на 
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програмните райони, установени за 
програмния период 2007—2013 г. Тези 
корекции могат да намаляват или да 
разширяват съществуващите програмни 
райони или броя на програмите за 
трансгранично сътрудничество, но 
могат да допускат географско 
припокриване.

програмните райони, установени за 
програмния период 2007—2013 г. Тези 
корекции могат да намаляват или да 
разширяват съществуващите програмни 
райони, най-вече с цел да дадат 
възможност за сътрудничество 
между морските територии, които 
представляват външни граници на 
Съюза, или броя на програмите за 
трансгранично сътрудничество, но 
могат да допускат географско 
припокриване.

Or. es

Изменение 68
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Трансграничното 
сътрудничество следва да 
подкрепя региони, разположени по 
сухопътни или морски граници. 
Въз основа на опита от предишни 
програмни периоди на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощия да определи списък 
на трансграничните райони, които 
могат да получават подкрепа по
отделните програми за 
трансгранично сътрудничество с 
опростена процедура. При 
съставянето на списъка Комисията 
следва да отчита необходимите 
корекции с цел да се гарантират 
съгласуваност, по-специално по 
отношение на сухопътните и 
морските граници, и 
непрекъснатост на програмните 
райони, установени за програмния 
период 2007—2013 г. Тези 
корекции могат да намаляват или 

(9) Трансграничното сътрудничество 
следва да подкрепя региони, 
разположени по сухопътни или морски 
граници. Въз основа на опита от 
предишни програмни периоди на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да определи 
списък на трансграничните райони, 
които могат да получават подкрепа по 
отделните програми за трансгранично 
сътрудничество с опростена процедура, 
и да може да включи възможно най-
много региони. При съставянето на 
списъка Комисията следва да отчита 
необходимите корекции с цел да се 
гарантират съгласуваност, по-
специално по отношение на 
сухопътните и морските граници, и 
непрекъснатост на програмните райони, 
установени за програмния период 
2007—2013 г. Тези корекции могат да 
намаляват или да разширяват 
съществуващите програмни райони или 
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да разширяват съществуващите 
програмни райони или броя на 
програмите за трансгранично 
сътрудничество, но могат да 
допускат географско 
припокриване.

броя на програмите за трансгранично 
сътрудничество, но могат да допускат 
географско припокриване. В случая с 
най-отдалечените региони, за да се 
позволи тяхното участие в 
програмите за трансгранично 
сътрудничество, няма да се прилага 
свързаният с отдалечеността 
критерий за максимално разстояние, 
в противен случай тези райони ще 
бъдат изключени от трансграничния 
компонент на териториалното 
сътрудничество.

Or. pt

Обосновка

За да се гарантира съгласуваност, по-специално по отношение на сухопътните и 
морските граници, при нанасяне на корекциите за следващия програмен период следва 
да бъдат включени най-отдалечените региони в трансграничното измерение на 
програмите за териториално сътрудничество. Поради свързания с отдалечеността 
критерий за максимално разстояние от 150 km, някои най-отдалечени региони не 
отговарят на условията на тези програми и са изключени от всякакъв вид 
трансгранично сътрудничество.

Изменение 69
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Въпреки това отбелязва, че в 
Европа има региони, които 
поради своята отдалеченост не 
могат да участват в 
трансграничното 
сътрудничество заради свързания 
с отдалечеността критерий за 
разстояние от морска граница.

Or. pt
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Изменение 70
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Счита въпреки това, че 
интеграцията и отварянето на 
тези региони към географски 
територии извън Съюза не се и 
не могат да се характеризират 
единствено с голямата си 
географска отдалеченост. 
Множеството исторически, 
езикови и културни връзки с други 
територии в света ги поставя в 
привилегировано положение за 
задълбочаване на тези 
отношения, което допринася за 
утвърждаването на Съюза в 
света. По тази причина те 
следва да имат достъп до 
програмите за трансгранично 
сътрудничество.

Or. pt

Изменение 71
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Районите за транснационално 
сътрудничество следва да бъдат 
определени с оглед на необходимите 
действия за насърчаване на 
интегрирано териториално развитие. 
На Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да 
определи райони за транснационално 
сътрудничество.

(10) Районите за транснационално 
сътрудничество следва да бъдат 
определени с оглед на 
необходимите действия за 
насърчаване на интегрирано 
териториално развитие. На 
Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да 
определи райони за 
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транснационално сътрудничество, 
за да осигури непрекъснатост на 
сътрудничеството в по-обширни 
и съгласувани райони въз основа 
на предишни програми.

Or. pt

Обосновка

Необходимо е при изготвяне на списъка с региони, които да получават подкрепа, 
Европейската комисия да осигури непрекъснатост и съгласуваност на 
сътрудничеството, като вземе предвид предишни програми.

Изменение 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Районите за транснационално 
сътрудничество следва да бъдат 
определени с оглед на необходимите 
действия за насърчаване на интегрирано 
териториално развитие. На Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощия да определи райони за 
транснационално сътрудничество.

(10) Районите за транснационално 
сътрудничество следва да бъдат 
определени с оглед на необходимите 
действия за насърчаване на интегрирано 
териториално развитие. На Комисията 
следва да бъдат предоставени 
правомощия да определи райони за 
транснационално сътрудничество.
Комисията следва да вземе предвид 
необходимите корекции с цел да 
гарантира съответствието с 
регионалните трансгранични 
стратегии.

Or. es

Изменение 73
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да продължи да се 
подкрепя или при необходимост да се 
изгражда трансгранично, транснационално 
и междурегионално сътрудничество със 
съседните на Съюза трети държави, тъй 
като това ще бъде от полза за регионите на 
държавите членки, граничещи с трети 
държави. За тази цел ЕФРР ще предоставя 
участие за трансгранични програми и 
програми за морските басейни, създадени 
по Европейския инструмент за съседство 
(ЕИС) в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 и Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП) в 
съответствие с Регламент (ЕС) № […]/2012.

(12) Необходимо е да продължи да 
се подкрепя или при необходимост 
да се изгражда трансгранично, 
транснационално и 
междурегионално сътрудничество 
със съседните на Съюза трети 
държави, тъй като това ще бъде от 
полза за регионите на държавите
членки, граничещи с трети 
държави. За тази цел ЕФРР ще 
предоставя участие за 
трансгранични програми и 
програми за морските басейни, 
създадени по Европейския 
инструмент за съседство (ЕИС) в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 и Инструмента за 
предприсъединителна помощ 
(ИПП) в съответствие с Регламент 
(ЕС) № […]/2012, и програмите за 
транснационално 
сътрудничество ще могат да 
включват региони от трети 
държави, посочени в тези 
външни инструменти на Съюза.

Or. pt

Обосновка

Съседните на Съюза трети държави могат да участват в трансграничното или 
транснационалното сътрудничество, като е важно да отговарят на двата 
компонента на европейското териториално сътрудничество, в които могат да 
участват.

Изменение 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 13



AM\903764BG.doc 29/187 PE490.976v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В интерес на регионите на Съюза 
следва да се създаде механизъм за 
организиране на подкрепата от ЕФРР за 
инструменти на външната политика, 
като ЕИС и ИПП, включително в 
случаите, когато не могат да бъдат 
приети програми за външно 
сътрудничество или те трябва да бъдат 
прекратени.

(13) В интерес на регионите на Съюза 
следва да се създаде механизъм за 
организиране на подкрепата от ЕФРР за 
инструменти на външната политика, 
като ЕИС, ЕФР и ИПП, включително в 
случаите, когато не могат да бъдат 
приети програми за външно 
сътрудничество или те трябва да бъдат 
прекратени. 

Or. fr

Обосновка

Посочването на Европейския фонд за развитие е необходимо, за да може да се отчете 
или въведе механизъм за координиране между ЕФР и ЕФРР за най-отдалечените 
региони, за които ЕИС и ИПП не се прилагат.

Изменение 75
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В интерес на регионите на Съюза 
следва да се създаде механизъм за 
организиране на подкрепата от ЕФРР за 
инструменти на външната политика, 
като ЕИС и ИПП, включително в 
случаите, когато не могат да бъдат 
приети програми за външно 
сътрудничество или те трябва да бъдат 
прекратени.

(13) В интерес на регионите на Съюза 
следва да се създаде механизъм за 
организиране на подкрепата от ЕФРР за 
инструменти на външната политика, 
като ЕИС и ИПП II, включително в 
случаите, когато не могат да бъдат 
приети програми за външно 
сътрудничество или те трябва да бъдат 
прекратени. 

(Това изменение се отнася за целия 
текст; неговото приемане ще изисква 
съответни промени в целия текст.)

Or. en
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Изменение 76
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се определят 
средствата, които ще бъдат 
разпределени за всеки от компонентите 
на цел „Европейско териториално 
сътрудничество“, като значителна част 
от средствата останат съсредоточени за 
трансгранично сътрудничество и бъде 
осигурена достатъчна степен на 
финансова подкрепа за сътрудничество 
в най-отдалечените региони.

(15) Необходимо е да се определят 
средствата, които ще бъдат 
разпределени за всеки от компонентите
на цел „Европейско териториално 
сътрудничество“, като значителна част 
от средствата останат съсредоточени за 
трансгранично сътрудничество и да се 
предостави на държавите членки, на 
регионалните и местни органи с 
изборен мандат възможност за 
гъвкавост между компонентите и 
бъде осигурена достатъчна степен на 
финансова подкрепа за сътрудничество 
в най-отдалечените региони.

Or. fr

Изменение 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се определят 
средствата, които ще бъдат 
разпределени за всеки от компонентите 
на цел „Европейско териториално 
сътрудничество“, като значителна част 
от средствата останат съсредоточени за 
трансгранично сътрудничество и бъде 
осигурена достатъчна степен на 
финансова подкрепа за сътрудничество 
в най-отдалечените региони.

(15) Необходимо е да се определят 
средствата, които ще бъдат 
разпределени за всеки от компонентите 
на цел „Европейско териториално 
сътрудничество“, като значителна част 
от средствата останат съсредоточени за 
трансгранично сътрудничество и бъде 
осигурена достатъчна степен на 
финансова подкрепа за сътрудничество 
в островните и най-отдалечените 
региони.

Or. fr
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Изменение 78
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се определят 
средствата, които ще бъдат разпределени за 
всеки от компонентите на цел „Европейско 
териториално сътрудничество“, като 
значителна част от средствата останат 
съсредоточени за трансгранично 
сътрудничество и бъде осигурена 
достатъчна степен на финансова подкрепа 
за сътрудничество в най-отдалечените 
региони.

(15) Необходимо е да се определят 
средствата, които ще бъдат 
разпределени за всеки от 
компонентите на цел „Европейско 
териториално сътрудничество“, 
като значителна част от средствата 
останат съсредоточени за 
трансгранично сътрудничество и 
бъде осигурена висока степен на 
участие и достатъчна степен на 
финансова подкрепа за 
сътрудничество между и с най-
отдалечените региони.

Or. pt

Обосновка

Следва да се гарантира достатъчна степен на финансова подкрепа за най-
отдалечените региони в трите компонента на европейското териториално 
сътрудничество – трансгранично, транснационално и междурегионално – като се 
отчита тяхната роля и възможности за връзки със съседни трети държави и за 
връзки между самите най-отдалечени региони.

Изменение 79
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Изборът на тематични цели следва 
да се ограничи, така че политиката на 
сближаване да постигне оптимално 

(16) Изборът на тематични цели следва 
да се ограничи, така че политиката на 
сближаване да постигне оптимално 
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въздействие на цялата територия на 
Съюза. Въпреки това при 
междурегионалното сътрудничество 
концентрацията следва да намери 
отражение в целта на всяка операция, а 
не в ограничаване на броя на 
тематичните цели, така че 
междурегионалното сътрудничество да 
допринесе във възможно най-голяма 
степен за повишаване на ефективността 
на политиката на сближаване по цели 
„Инвестиции за растеж и работни 
места” и „Европейско териториално 
сътрудничество”.

въздействие на цялата територия на 
Съюза, като същевременно се избере 
най-малко една от тематичните 
цели, установени в точки 8, 9 и 10 на 
Регламент (ЕС) № [...РОР]1. Въпреки 
това при междурегионалното 
сътрудничество концентрацията следва 
да намери отражение в целта на всяка 
операция, а не в ограничаване на броя 
на тематичните цели, така че 
междурегионалното сътрудничество да 
допринесе във възможно най-голяма 
степен за повишаване на ефективността 
на политиката на сближаване по цели 
„Инвестиции за растеж и работни 
места” и „Европейско териториално 
сътрудничество”. Трябва да се използва 
диференциран подход в зависимост от 
различния регионален и местен 
контекст, за да се отговори на 
специфичните нужди на дадена 
територия, като се обърне особено 
внимание на запазването на 
достъпността на услугите и на 
подпомагането на активното 
приобщаване на групите в 
неравностойно положение, като 
ромското население и хората с 
увреждания, като се насърчават 
социални иновации, устойчиво 
развитие и възможности за достоен 
труд.
__________________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Изменение 80
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За постигане на целите и задачите
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020”, в рамките на 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество” ЕФРР следва да 
допринесе за тематичните цели за 
развитие на икономика, основана на 
знанието, научните изследвания и 
иновациите, за насърчаване на по-
екологична, по-ефективно използваща 
ресурсите и по-конкурентна икономика, 
за постигане на висока степен на 
заетост, осигуряваща социално и 
териториално сближаване, и за развитие 
на административен капацитет.
Списъкът на инвестиционните 
приоритети по различните тематични 
цели обаче следва да бъде адаптиран 
към специфичните потребности на цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество”, по-специално като в 
рамките на трансграничното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на 
правното и административно 
сътрудничество, сътрудничеството 
между гражданите и институциите и 
сътрудничеството в областта на 
заетостта, обучението и социалното 
приобщаване в трансграничен аспект, а 
в рамките на транснационалното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на морско 
трансгранично сътрудничество, което не 
е застъпено в програми за 
трансгранично сътрудничество, както и 
чрез разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни.

(17) За постигане на целите за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, заложени в стратегията „Европа 
2020”, в рамките на цел „Европейско 
териториално сътрудничество” ЕФРР 
следва да допринесе за насърчаване на 
научните изследвания и иновациите, 
за усъвършенстване на уменията за
насърчаване на основана на знанието 
икономика, за развитие на човешкия 
капитал чрез образование и обучение, 
за съдействие при прехода от 
образование и професионално 
обучение към заетост , за насърчаване 
на по-екологична, по-ефективно 
използваща ресурсите и по-конкурентна 
икономика, за постигане на висока 
степен на заетост при достойни 
условия, осигуряваща социално и 
териториално сближаване, и за развитие 
на административен и 
институционален капацитет. Списъкът 
на инвестиционните приоритети по 
различните тематични цели обаче 
следва да бъде адаптиран към 
специфичните потребности на цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество”, по-специално като в 
рамките на трансграничното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на 
правното и административно 
сътрудничество, сътрудничеството 
между гражданите и институциите и 
сътрудничеството в областта на 
заетостта, обучението и социалното 
приобщаване в трансграничен аспект, а 
в рамките на транснационалното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на морско 
трансгранично сътрудничество, което не 
е застъпено в програми за 
трансгранично сътрудничество, както и 
чрез разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
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за морските басейни.

Or. en

Изменение 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За постигане на целите и задачите 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020”, в рамките на 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество” ЕФРР следва да 
допринесе за тематичните цели за 
развитие на икономика, основана на 
знанието, научните изследвания и 
иновациите, за насърчаване на по-
екологична, по-ефективно използваща 
ресурсите и по-конкурентна икономика, 
за постигане на висока степен на 
заетост, осигуряваща социално и 
териториално сближаване, и за развитие 
на административен капацитет. 
Списъкът на инвестиционните 
приоритети по различните тематични 
цели обаче следва да бъде адаптиран 
към специфичните потребности на цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество”, по-специално като в 
рамките на трансграничното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на 
правното и административно 
сътрудничество, сътрудничеството 
между гражданите и институциите и
сътрудничеството в областта на 
заетостта, обучението и социалното 
приобщаване в трансграничен аспект, а 
в рамките на транснационалното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на морско 

(17) За постигане на целите и задачите 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020”, в рамките на 
цел „Европейско териториално
сътрудничество” ЕФРР следва да 
допринесе за тематичните цели за 
развитие на икономика, основана на 
знанието, научните изследвания и 
иновациите, за насърчаване на по-
екологична, по-ефективно използваща 
ресурсите и по-конкурентна икономика, 
за постигане на висока степен на 
заетост, осигуряваща социално и 
териториално сближаване, и за развитие 
на административен капацитет. 
Списъкът на инвестиционните 
приоритети по различните тематични 
цели обаче следва да бъде адаптиран 
към специфичните потребности на цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество”, по-специално като в 
рамките на трансграничното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на 
правното и административно 
сътрудничество, сътрудничеството 
между гражданите и институциите, на 
развитието, подобряването и 
разширяването на транспортната и 
туристическата инфраструктура, на
сътрудничеството в областта на 
заетостта, обучението и социалното 
приобщаване в трансграничен аспект, а 
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трансгранично сътрудничество, което не 
е застъпено в програми за 
трансгранично сътрудничество, както и 
чрез разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и 
стратегии за морските басейни.

в рамките на транснационалното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на морско 
трансгранично сътрудничество, което не 
е застъпено в програми за 
трансгранично сътрудничество.

Or. en

Изменение 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За постигане на целите и задачите 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020“[19], в 
рамките на цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ ЕФРР 
следва да допринесе за тематичните 
цели за развитие на икономика, 
основана на знанието, научните 
изследвания и иновациите, за 
насърчаване на по-екологична, по-
ефективно използваща ресурсите и по-
конкурентна икономика, за постигане на 
висока степен на заетост, осигуряваща 
социално и териториално сближаване, и 
за развитие на административен 
капацитет. Списъкът на 
инвестиционните приоритети по 
различните тематични цели обаче 
следва да бъде адаптиран към 
специфичните потребности на цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“, по-специално като в 
рамките на трансграничното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на 
правното и административно 
сътрудничество, сътрудничеството 
между гражданите и институциите и 

(17) За постигане на целите и задачите 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020“[19], в 
рамките на цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ ЕФРР 
следва да допринесе за тематичните 
цели за развитие на икономика, 
основана на знанието, научните 
изследвания и иновациите, за 
насърчаване на по-екологична, по-
ефективно използваща ресурсите и по-
конкурентна икономика, за постигане на 
висока степен на заетост, осигуряваща 
социално и териториално сближаване, и 
за развитие на административен 
капацитет. Списъкът на 
инвестиционните приоритети по 
различните тематични цели обаче 
следва да бъде адаптиран към 
специфичните потребности на цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество“, по-специално като в 
рамките на трансграничното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на 
правното и административно 
сътрудничество, сътрудничеството 
между гражданите и институциите и 
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сътрудничеството в областта на 
заетостта, обучението и социалното 
приобщаване в трансграничен аспект, а 
в рамките на транснационалното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на морско 
трансгранично сътрудничество, което не 
е застъпено в програми за 
трансгранично сътрудничество, както и 
чрез разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни.

сътрудничеството в областта на 
заетостта, обучението и социалното 
приобщаване в трансграничен аспект, а 
в рамките на транснационалното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на морско 
трансгранично сътрудничество и на 
трансгранично сътрудничество 
между регионите, което не е застъпено 
в програми за трансгранично 
сътрудничество, както и чрез 
разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни.

Or. es

Изменение 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За постигане на целите и задачите 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020”, в рамките на 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество” ЕФРР следва да 
допринесе за тематичните цели за 
развитие на икономика, основана на 
знанието, научните изследвания и 
иновациите, за насърчаване на по-
екологична, по-ефективно използваща 
ресурсите и по-конкурентна икономика, 
за постигане на висока степен на 
заетост, осигуряваща социално и 
териториално сближаване, и за развитие 
на административен капацитет. 
Списъкът на инвестиционните 
приоритети по различните тематични 
цели обаче следва да бъде адаптиран 
към специфичните потребности на цел 

(17) За постигане на целите и задачите 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, заложени в 
стратегията „Европа 2020”, в рамките на 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество” ЕФРР следва да 
допринесе за тематичните цели за 
развитие на икономика, основана на 
знанието, научните изследвания и 
иновациите, за насърчаване на по-
екологична, по-ефективно използваща 
ресурсите и по-конкурентна икономика, 
за насърчаване на равенството между 
половете, предотвратяване на 
дискриминацията и постигане на 
висока степен на заетост, осигуряваща 
социално и териториално сближаване, и 
за развитие на административен 
капацитет. Списъкът на 
инвестиционните приоритети по 
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„Европейско териториално 
сътрудничество”, по-специално като в 
рамките на трансграничното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на 
правното и административно 
сътрудничество, сътрудничеството 
между гражданите и институциите и 
сътрудничеството в областта на 
заетостта, обучението и социалното 
приобщаване в трансграничен аспект, а 
в рамките на транснационалното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на морско 
трансгранично сътрудничество, което не 
е застъпено в програми за 
трансгранично сътрудничество, както и 
чрез разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни.

различните тематични цели обаче 
следва да бъде адаптиран към 
специфичните потребности на цел 
„Европейско териториално 
сътрудничество”, по-специално като в 
рамките на трансграничното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на 
правното и административно 
сътрудничество, сътрудничеството 
между гражданите и институциите и 
сътрудничеството в областта на 
заетостта, обучението и социалното 
приобщаване в трансграничен аспект, а 
в рамките на транснационалното 
сътрудничество бъде предоставена 
възможност за продължаване на морско 
трансгранично сътрудничество, което не 
е застъпено в програми за 
трансгранично сътрудничество, както и 
чрез разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни.

Or. en

Изменение 84
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходимо е изискванията за 
съдържанието на програмите за 
сътрудничество по цел „Европейско 
териториално сътрудничество” да бъдат 
съобразени с техните специфични 
потребности. Поради това в тях трябва 
да бъдат застъпени и необходимите 
аспекти за ефикасното им изпълнение 
на територията на участващите държави
членки, като отговорни органи за одит и 
контрол, процедура за създаване на 
съвместен секретариат и разпределение 

(18) Необходимо е изискванията за 
съдържанието на програмите за 
сътрудничество по цел „Европейско 
териториално сътрудничество” да бъдат 
съобразени с техните специфични 
потребности. Поради това в тях трябва 
да бъдат застъпени и необходимите 
аспекти за ефикасното им изпълнение 
на територията на участващите държави
членки, като отговорни органи за одит и 
контрол, процедура за създаване на 
съвместен секретариат и разпределение 
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на задълженията в случай на финансови 
корекции. Освен това поради 
хоризонталния характер на програмите 
за междурегионално сътрудничество 
тяхното съдържание следва да се 
адаптира, особено по отношение на 
определянето на бенефициера или 
бенефициерите по текущите програми 
ИНТЕРАКТ и ЕСПОН.

на задълженията в случай на финансови 
корекции. Изграждането на 
капацитет на човешките ресурси за 
преодоляване на пречките поради 
лингвистични, административни 
различия на участващите държави
членки е от първостепенно значение.
Освен това поради хоризонталния 
характер на програмите за 
междурегионално сътрудничество 
тяхното съдържание следва да се 
адаптира, особено по отношение на 
определянето на бенефициера или 
бенефициерите по текущите програми 
ИНТЕРАКТ и ЕСПОН.

Or. en

Изменение 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За постигане на целите на 
политиката на сближаване и на 
стратегията „Европа 2020“ 
структурните фондове следва да 
предоставят по-цялостен 
всеобхватен подход с цел да 
подпомогнат местните и 
регионалните участници в 
дългосрочно сътрудничество, особено 
когато са подкрепени от европейска 
група за териториално 
сътрудничество (ЕГТС). С цел 
укрепването на този подход 
трансграничните и 
транснационалните програми следва 
да предвиждат достатъчно 
гъвкавост в географско отношение, за 
да позволят развитието на това 
засилено сътрудничество;
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Or. es

Изменение 86
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с целта за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж структурните фондове следва да 
осигуряват по-интегриран и 
приобщаващ подход за преодоляване на 
местните проблеми. За укрепването на 
този подход подкрепата от ЕФРР в 
граничните региони следва да бъде 
координирана с подкрепата от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), като по 
целесъобразност включва европейски 
групи за териториално сътрудничество, 
създадени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1082/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно Европейската група за 
териториално сътрудничество 
(ЕГТС)[20], когато в целите им е 
посочено местно развитие.

(19) В съответствие с целта за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж структурните фондове следва да 
осигуряват по-интегриран и 
приобщаващ подход за преодоляване на 
местните проблеми, като липсата на 
подкрепа за инфраструктурата, 
упадъка на традиционни 
производства, отдалечеността от 
пазари. За укрепването на този подход 
подкрепата от ЕФРР в граничните 
региони следва да бъде координирана с 
подкрепата от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР), като 
по целесъобразност включва европейски 
групи за териториално сътрудничество, 
създадени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1082/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно Европейската група за 
териториално сътрудничество 
(ЕГТС)[20], когато в целите им е 
посочено местно развитие.

Or. it

Изменение 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Въз основа на опита от програмния 
период 2007—2013 г. условията за 
избор на операции следва да бъдат по-
ясни и по-стриктни с цел да се 
гарантира, че се избират само 
действително съвместни операции. 
Следва да се даде определение на 
понятието „единствени бенефициери“ и 
да се поясни, че им е позволено 
самостоятелно да изпълняват операции 
за сътрудничество.

(20) Въз основа на опита от програмния 
период 2007—2013 г. условията за 
избор на операции следва да бъдат по-
ясни и по-стриктни с цел да се 
гарантира, че се избират само 
действително съвместни операции. 
Освен това чрез  подходящ подход 
следва да се вземе под внимание 
конкретния контекст на 
сътрудничество с третите държави.
Следва да се даде определение на 
понятието „единствени бенефициери“ и
да се поясни, че им е позволено 
самостоятелно да изпълняват операции 
за сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

В контекста на сътрудничество между НОР и съседните трети държави е трудно 
спазването на всички условия, посочени в член 11, параграф 4. Необходимо е чрез 
дерогация  НОР да продължава да разполага с възможността да спазва само 2 от 4-
те условия.

Изменение 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Преди държавите членки да 
изготвят своите програми за 
сътрудничество, следва да бъде 
съставен общ набор от показатели за 
оценка на напредъка на изпълнението на 
програмите, съобразен със специфичния 
характер на програмите за 
сътрудничество. Тези показатели се 
допълват от показатели за отделните 

(23) Преди държавите членки да 
изготвят своите програми за 
сътрудничество, следва да бъде 
съставен общ набор от ориентировъчни 
показатели, които да позволяват 
извършването на оценка на напредъка 
на изпълнението на програмите, 
съобразен със специфичния характер на 
програмите за сътрудничество. Тези 
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програми. показатели се допълват от показатели за 
отделните програми.

Or. es

Изменение 89
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Поради участието на повече от една 
държава членка и произтичащите от 
това по-големи административни 
разходи, по-специално за контрол и 
превод, таванът на разходите за 
техническа помощ следва да бъде по-
висок, отколкото по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“. Освен това 
програми за сътрудничество, за които се 
предоставя ограничена подкрепа от 
ЕФРР, следва да получат определена 
минимална сума с цел да се осигурят 
достатъчно финансови средства за 
ефикасни дейности за техническа 
помощ.

(24) Поради участието на повече от една 
държава членка и произтичащите от 
това по-големи административни 
разходи, по-специално за контрол и 
превод, държавите членки следва да 
бъдат поощрени да намалят 
административната тежест по 
отношение изпълнението на 
съвместни проекти и таванът на 
разходите за техническа помощ следва 
да бъде по-висок, отколкото по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“. Освен това програми за 
сътрудничество, за които се предоставя 
ограничена подкрепа от ЕФРР, следва 
да получат определена минимална сума 
с цел да се осигурят достатъчно 
финансови средства за ефикасни 
дейности за техническа помощ.

Or. en

Изменение 90
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Правилата за гъвкавост относно (27) Правилата за гъвкавост относно 
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местоположението на операциите извън 
програмния район следва да бъдат 
опростени. Освен това е необходимо да 
се подкрепя ефективно трансгранично, 
транснационално и междурегионално 
сътрудничество със съседните на Съюза 
трети държави, когато това е нужно, за 
да се гарантира ефективна подкрепа за 
развитието на регионите на държавите
членки, граничещи с трети държави. В 
тази връзка в изключителни случаи и 
при определени условия е 
целесъобразно да се разреши 
отпускането на финансова помощ от 
ЕФРР за операции на територията на 
трети държави, ако това е от полза за 
регионите на Съюза.

местоположението на операциите извън 
програмния район следва да бъдат 
опростени. Освен това е необходимо да 
се подкрепя и улеснява чрез конкретни 
условия ефективно трансгранично, 
транснационално и междурегионално 
сътрудничество със съседните на Съюза 
трети държави, когато това е нужно, за 
да се гарантира ефективна подкрепа за 
развитието на регионите на държавите
членки, граничещи с трети държави или 
държави, намиращи се в същия 
морски басейн както региони на 
Европейския съюз, посочени в член 349 
от ДФЕС. В тази връзка в 
изключителни слуаи и при определени 
условия е целесъобразно да се разреши 
отпускането на финансова помощ от 
ЕФРР за операции на територията на 
трети държави, ако това е от полза за 
регионите на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Следва да се подкрепи необходимостта от специфичен подход по отношение на 
контекста на сътрудничество в регионите, посочени в член 349 от ДФЕС.

Изменение 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Правилата за гъвкавост относно 
местоположението на операциите извън 
програмния район следва да бъдат 
опростени. Освен това е необходимо да 
се подкрепя ефективно трансгранично, 
транснационално и междурегионално 
сътрудничество със съседните на Съюза 
трети държави, когато това е нужно, за 
да се гарантира ефективна подкрепа за 

(27) Правилата за гъвкавост относно 
местоположението на операциите извън 
програмния район следва да бъдат 
опростени. Освен това е необходимо да 
се подкрепя и улеснява чрез 
специфични правила  ефективно 
трансгранично, транснационално и 
междурегионално сътрудничество със 
съседните на Съюза трети държави, 
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развитието на регионите на държавите
членки, граничещи с трети държави. В 
тази връзка в изключителни случаи и 
при определени условия е 
целесъобразно да се разреши 
отпускането на финансова помощ от 
ЕФРР за операции на територията на 
трети държави, ако това е от полза за 
регионите на Съюза.

когато това е нужно, за да се гарантира 
ефективна подкрепа за развитието на 
регионите на държавите членки, 
граничещи с трети държави. В тази 
връзка в изключителни случаи и при 
определени условия е целесъобразно да 
се разреши отпускането на финансова 
помощ от ЕФРР за операции на 
територията на трети държави, ако това 
е от полза за регионите на Съюза.

Or. fr

Обосновка

С изменението се цели да се подкрепи необходимостта от специфичен подход по 
отношение на сътрудничеството в НОР.

Изменение 92
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да 
се поощряват да прехвърлят 
задачата на управляващ орган на 
ЕГТС или да възложат на такава 
група отговорността за 
управлението на тази част от 
програмата за сътрудничество, 
която обхваща застъпената от 
ЕГТС територия.

(28) Държавите членки следва да 
се поощряват да прехвърлят 
задачата на управляващ орган на 
ЕГТС или на друго юридическо 
лице, учредено в съответствие 
със законодателството на една 
от участващите държави, или 
да възложат на ЕГТС или на друго 
юридическо лице отговорността за 
управлението на тази част от 
програмата за сътрудничество, 
която обхваща застъпената от 
ЕГТС или от друга 
трансгранична структура
територия.

Or. pl
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Изменение 93
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да се 
поощряват да прехвърлят задачата на 
управляващ орган на ЕГТС или да 
възложат на такава група отговорността 
за управлението на тази част от 
програмата за сътрудничество, която 
обхваща застъпената от ЕГТС 
територия.

(28) Държавите членки, със съгласието 
на регионалните и местни органи,
следва да се поощряват да прехвърлят 
задачата на управляващ орган на ЕГТС 
или да възложат на такава група 
отговорността за управлението на тази 
част от програмата за сътрудничество, 
която обхваща застъпената от ЕГТС 
територия.

Or. fr

Изменение 94
Manfred Weber

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки следва да 
се поощряват да прехвърлят 
задачата на управляващ орган на 
ЕГТС или да възложат на такава 
група отговорността за управление 
на тази част от програмата за 
сътрудничество, която обхваща 
застъпената от ЕГТС територия.

(28) Държавите членки следва да 
се поощряват да прехвърлят 
задачата на управляващ орган на 
ЕГТС или да възложат на такава 
група отговорността за управление 
на тази част от програмата за 
сътрудничество, която обхваща 
застъпената от ЕГТС територия. Те 
следва да проверят дали целите 
на програмата за 
сътрудничество биха се 
осъществили по-добре чрез 
използване на ЕГТС като орган 
за управление. Ако не предвидят 
ЕГТС като орган за управление, 
следва да обосноват накратко 
това решение в рамките на 
програмата за сътрудничество.
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Or. de

Изменение 95
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Управляващият орган следва 
да създаде съвместен секретариат, 
който предоставя информация на 
кандидатите за подкрепа, занимава 
се със заявленията за проекти и 
подпомага бенефициерите при 
изпълнението на техните 
операции.

(29) +Управляващият орган следва 
да създаде съвместен секретариат, 
който предоставя информация на 
кандидатите за подкрепа, занимава 
се със заявленията за проекти и 
подпомага бенефициерите при 
изпълнението на техните операции. 
От гледна точка на 
териториалните условия 
съвместният секретариат 
трябва да бъде в състояние да 
функционира по 
децентрализиран начин, от звена 
в участващите държави.

Or. pl

Изменение 96
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Управляващите органи следва 
да отговарят за всички функции на 
управляващия орган, посочени в 
член 114 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [РОР], включително 
проверки на управлението, с цел да 
се гарантират единни стандарти в 
целия програмен район. Въпреки 
това когато за управляващ орган 

(30) Управляващите органи следва 
да отговарят за всички функции на 
управляващия орган, посочени в 
член 114 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [РОР], включително 
проверки на управлението, с цел да 
се гарантират единни стандарти в 
целия програмен район. Въпреки 
това когато за управляващ орган 
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бъде определена ЕГТС, тя следва 
да бъде упълномощена да 
извършва такива проверки, тъй 
като в органите ѝ са представени 
всички участващи държави членки. 
Дори когато не бъде определена 
ЕГТС, управляващият орган следва 
да бъде упълномощен от 
участващите държави членки да 
извършва проверки на целия 
програмен район.

бъде определена ЕГТС или друго 
юридическо лице, учредено в 
съответствие със 
законодателството на една от 
участващите държави, следва да 
бъдат упълномощени да извършват 
такива проверки, тъй като в 
органите са представени всички 
участващи държави членки. Дори 
когато не бъде определена ЕГТС, 
управляващият орган следва да 
бъде упълномощен от участващите 
държави членки да извършва 
проверки на целия програмен 
район.

Or. pl

Изменение 97
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Един-единствен одитиращ орган 
следва да отговаря за извършването на 
всички функции, посочени в член 116 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР], с цел 
да се гарантират единни стандарти в 
целия програмен район. Когато няма 
такава възможност, одитиращият орган 
по програмата може да бъде 
подпомогнат от група одитори.

(31) Един-единствен одитиращ орган 
следва да отговаря за извършването на 
всички функции, посочени в член 116 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР], с цел 
да се гарантират единни стандарти в 
целия програмен район. Когато няма 
такава възможност, одитиращият орган 
по програмата може да бъде 
подпомогнат от група одитори или 
специфични правила в случай на  
сътрудничество между региони, 
посочени в член 349 от ДФЕС и 
трети държави. 

Or. fr

Обосновка

Важно е този диспозитив да се адаптира към контекста на сътрудничество на 
регионите, посочени в член 349 от ДФЕС със съседните на тях трети държави.
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Изменение 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Един-единствен одитиращ орган 
следва да отговаря за извършването на 
всички функции, посочени в член 116 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР], с цел 
да се гарантират единни стандарти в 
целия програмен район. Когато няма 
такава възможност, одитиращият орган 
по програмата може да бъде 
подпомогнат от група одитори.

(31) Един-единствен одитиращ орган 
следва да отговаря за извършването на 
всички функции, посочени в член 116 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР], с цел 
да се гарантират единни стандарти в 
целия програмен район. Когато няма 
такава възможност, одитиращият орган 
по програмата следва да бъде 
подпомогнат от група одитори или 
специфични правила в случай на  
сътрудничество между най-
отдалечени региони и трети 
държави.  

Or. fr

Обосновка

Важно е този диспозитив да може да се адаптира към контекста на сътрудничество 
на НОР със съседните на тях трети държави.

Изменение 99
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Необходимо е да се изяснят 
приложимите правила за финансовото 
управление, програмирането, 
мониторинга, оценката и контрола 
относно участието на трети държави в 
програми за транснационално и 
междурегионално сътрудничество. Тези 

(35) Необходимо е да се изяснят 
приложимите правила за финансовото 
управление, програмирането, 
мониторинга, оценката и контрола 
относно участието на трети държави в 
програми за трансгранично,
транснационално и междурегионално 
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правила следва да бъдат определени в 
съответната програма за сътрудничество 
и/или в съответното финансово 
споразумение между Комисията, всяка 
от третите държави и държавата членка, 
на чиято територия се намира 
управляващият орган на съответната 
програма за сътрудничество.

сътрудничество, по-специално когато 
са включени регионите, посочени в 
член 349 от ДФЕС. Тези правила 
следва да бъдат определени в 
съответната програма за сътрудничество 
и/или в съответното финансово 
споразумение между Комисията, всяка 
от третите държави и държавата членка, 
на чиято територия се намира 
управляващият орган на съответната 
програма за сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

Трансграничното сътрудничество следва да се включи в съображението. Освен това 
изрично  трябва  да се вземат  под внимание третите държави и регионите, посочени
в член 349 от ДФЕС.

Изменение 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Необходимо е да се изяснят 
приложимите правила за финансовото 
управление, програмирането, 
мониторинга, оценката и контрола 
относно участието на трети държави в 
програми за транснационално и 
междурегионално сътрудничество. Тези 
правила следва да бъдат определени в 
съответната програма за сътрудничество 
и/или в съответното финансово 
споразумение между Комисията, всяка 
от третите държави и държавата членка, 
на чиято територия се намира 
управляващият орган на съответната 
програма за сътрудничество.

(35) Необходимо е да се изяснят 
приложимите правила за финансовото 
управление, програмирането, 
мониторинга, оценката и контрола 
относно участието на трети държави в 
програми за трансгранично,
транснационално и междурегионално 
сътрудничество, по-специално когато 
са включени най-отдалечени региони. 
Тези правила следва да бъдат
определени в съответната програма за 
сътрудничество и/или в съответното 
финансово споразумение между 
Комисията, всяка от третите държави и 
държавата членка, на чиято територия 
се намира управляващият орган на 
съответната програма за 
сътрудничество. 
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Or. fr

Обосновка

Няма причина от съображението да се изключи а priori трансграничното 
сътрудничество. В споменатото финансово споразумение трябва да се вземе под 
внимание и сътрудничеството между третите държави и НОР.

Изменение 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) транснационално сътрудничество на 
големи транснационални територии с 
участието на национални, регионални и 
местни органи, включително морско 
трансгранично сътрудничество в 
случаите, които не са обхванати по 
линия на трансграничното 
сътрудничество, с оглед постигането на 
по-висока степен на териториална 
интеграция на съответните територии, 
допринасяща за териториално 
сближаване на цялата територия на 
Съюза; 

2) транснационално сътрудничество на 
големи транснационални територии с 
участието на национални, регионални и 
местни органи, включително морско 
трансгранично сътрудничество в 
случаите, които не са обхванати по 
линия на трансграничното 
сътрудничество, с оглед постигането на 
по-висока степен на териториална 
интеграция на съответните територии, 
допринасяща за териториално 
сближаване на цялата територия на 
Съюза; във връзка следва да се обърне 
особено внимание на островните 
региони.

Or. fr

Изменение 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) транснационално сътрудничество на 
големи транснационални територии с 
участието на национални, регионални и 

2) транснационално сътрудничество на 
големи транснационални територии с 
участието на национални, регионални и 
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местни органи, включително морско 
трансгранично сътрудничество в 
случаите, които не са обхванати по 
линия на трансграничното 
сътрудничество, с оглед постигането на 
по-висока степен на териториална 
интеграция на съответните територии, 
допринасяща за териториално 
сближаване на цялата територия на 
Съюза;

местни органи, включително морско 
трансгранично сътрудничество и 
регионално трансгранично 
сътрудничество в случаите, които не 
са обхванати по линия на 
трансграничното сътрудничество, с
оглед постигането на по-висока степен 
на териториална интеграция на 
съответните територии, допринасяща за 
териториално сближаване на цялата 
територия на Съюза;

Or. es

Изменение 103
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) транснационално 
сътрудничество на големи 
транснационални територии с 
участието на национални, 
регионални и местни органи, 
включително морско 
трансгранично сътрудничество в 
случаите, които не са обхванати по 
линия на трансграничното 
сътрудничество, с оглед 
постигането на по-висока степен 
на териториална интеграция на 
съответните територии, 
допринасяща за териториално 
сближаване на цялата територия 
на Съюза;

(2) транснационално 
сътрудничество на големи 
транснационални територии с 
участието на национални, 
регионални и местни органи, 
включително морско 
трансгранично сътрудничество в 
случаите, които не са обхванати по 
линия на трансграничното 
сътрудничество, с оглед 
постигането на по-висока степен на 
териториална интеграция на 
съответните територии, 
допринасяща за териториално 
сближаване на цялата територия на 
Съюза; тук трябва да се държи 
сметка най-вече за онези 
транснационални региони, които 
са изправени пред общи 
инфраструктурни, демографски 
или обусловени от околната 
среда предизвикателства, 
какъвто е случаят с Алпийския 
регион – създаването на 
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„Алпийски макрорегион“ би
улеснило съществено 
регионалното и 
трансграничното 
сътрудничество за участниците;

Or. de

Обосновка

Алпийският регион е изправен пред особени демографски и природно обусловени 
предизвикателства. Макрорегионите са разумен и полезен инструмент за справяне с 
предизвикателствата на транснационално и трансгранично равнище. Създаването на 
Алпийски макрорегион би дало големи предимства на местното население.

Изменение 104
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обмен на опит по тематични  цели 
между партньорите на цялата територия 
на Съюза за установяване и 
разпространение на добри практики с 
оглед пренасянето им в оперативни 
програми по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“;

a) обмен на опит по тематични и 
териториални цели между 
партньорите на цялата територия на 
Съюза за установяване и 
разпространение на добри практики с 
оглед пренасянето им в оперативни 
програми по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“;

Or. fr

Изменение 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обмен на опит по тематични  цели 
между партньорите на цялата територия 

a) обмен на опит по тематични и 
териториални цели между 
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на Съюза за установяване и 
разпространение на добри практики с 
оглед пренасянето им в оперативни 
програми по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“;

партньорите на цялата територия на 
Съюза за установяване и 
разпространение на добри практики с 
оглед пренасянето им в оперативни 
програми по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“;

Or. fr

Изменение 106
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обмен на опит по тематични  цели 
между партньорите на цялата територия 
на Съюза за установяване и 
разпространение на добри практики с 
оглед пренасянето им в оперативни 
програми по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“;

a) обмен на опит по тематични и 
териториални цели между 
партньорите на цялата територия на 
Съюза за установяване и 
разпространение на добри практики с 
оглед пренасянето им в оперативни 
програми по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“;

Or. fr

Изменение 107
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обмен на опит по тематични цели 
между партньорите на цялата територия 
на Съюза за установяване и 
разпространение на добри практики с 
оглед пренасянето им в оперативни 
програми по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“;

a) обмен на опит по тематични цели 
между партньорите на цялата територия 
на Съюза за установяване и 
разпространение на добри практики с 
оглед пренасянето им в оперативни 
програми по цел „Инвестиции за растеж 
и работни места“ и установяване на 
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ясни и измерими цели, които следва 
да спомогнат за постигане на 
националните цели на стратегията 
„Европа 2020“.

Or. en

Изменение 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики в областта на устойчивото 
развитие на градските и селските 
райони;

б) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики в областта на устойчивото 
развитие на градските и селските 
райони и отчитане на 
териториалните специфики, в това 
число постоянните неблагоприятни 
природни и географски условия;

Or. fr

Изменение 109
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики в областта на устойчивото 
развитие на градските и селските 
райони;

б) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики в областта на устойчивото 
развитие на градските и селските 
райони и отчитане на 
териториалните специфики, в това 
число постоянните неблагоприятни 
природни и географски условия, 
посочени в член 174 от ДФЕС;
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Or. fr

Изменение 110
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики в областта на устойчивото 
развитие на градските и селските 
райони;

б) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики в областта на устойчивото 
развитие на градските и селските 
райони и отчитане на 
териториалните специфики, в това 
число постоянните неблагоприятни 
природни и географски условия, 
посочени в член 174 от ДФЕС;

Or. fr

Изменение 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики в областта на устойчивото 
развитие на градските и селските 
райони;

б) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики в областта на устойчивото 
развитие на градските и селските 
райони и отчитане на 
териториалните специфики, в това 
число постоянните неблагоприятни 
природни и географски условия, 
посочени в член 174 от ДФЕС;

Or. fr
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Изменение 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики и новаторски подходи по 
отношение на действия, свързани с 
териториалното сътрудничество, и 
използването на ЕГТС; 

в) обмен на опит за установяване, 
пренос и разпространение на добри 
практики и новаторски подходи по 
отношение на действия и 
осъществяване на програми,  свързани 
с териториалното сътрудничество, и 
използването на ЕГТС;

Or. fr

Обосновка

Изменението се отнася за ролята на програмата ИНТЕРАКТ, която има за цел да 
разпространява  и предава добрите практики между организациите, ръководещи 
програмите.

Изменение 113
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) анализ на тенденции в развитието по 
отношение на целите за териториално 
сближаване и хармонично развитие на 
територията на Европа чрез проучвания, 
събиране на данни и други мерки.

г) анализ на тенденции в развитието по 
отношение на целите за териториално и 
социално сближаване и хармонично 
развитие на територията на Европа чрез 
проучвания, събиране на данни и други 
мерки. 

Or. en

Изменение 114
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) развитието в регионите, 
особено засегнати от 
инфраструктурните и 
демографски проблеми като 
например планинските региони.

Or. de

Обосновка

Поради природните условия планинските райони са изправени пред специфични 
предизвикателства. Те трябва да се борят с многообразни проблеми като например 
обезлюдяването и неблагоприятните икономически условия. Следователно е 
желателно тези региони да се споменат отделно.

Изменение 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много 
на 150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г.

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, без да се засягат 
евентуални корекции, необходими с цел 
да се гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г..
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Or. fr

Изменение 116
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г.

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, с изключение на най-
отдалечените и островните региони, 
за които това ограничение не се 
прилага, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г.

Or. fr

Изменение 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
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граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г.

граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г. Това разстояние не се 
прилага за най-отдалечените региони 
нито за островите в рамките на 
водния басейн, в който се намират, с 
цел насърчаване на 
сътрудничеството чрез обща 
стратегия в съответната 
функционална област.

Or. es

Изменение 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г. Горепосоченото 
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2007—2013 г. максимално разстояние от 150 km не 
се прилага за островните региони в 
рамките на техните морски басейни,
с цел насърчаване на действия по 
сътрудничество въз основа на обща 
стратегия в рамките на 
съответната функционална област.

Or. en

Изменение 119
Eleni Theocharous

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г.

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г. Горепосоченото 
максимално разстояние от 150 km не 
се прилага за островни региони в 
рамките на техните морски басейни,
с цел насърчаване на действия по 
сътрудничество въз основа на обща 
стратегия в рамките на 
съответната функционална област.

Or. en
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Обосновка

Ограничението от 150 km не е подходящо за региони, които са изолирани от море и 
имат дългогодишни традиции на сътрудничество в рамките на района на съответния
морски басейн. Островните региони следва да бъдат освободени от това ограничение.

Изменение 120
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа 
получават региони на Съюза на 
ниво 3 по NUTS по всички 
вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от 
други програми по външните 
финансови инструменти на Съюза, 
и всички региони на Съюза на 
ниво 3 по NUTS по морски 
граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат 
евентуални корекции, необходими 
с цел да се гарантират 
съгласуваност и непрекъснатост на 
районите по програмите за 
сътрудничество, определени за 
програмния период 2007—2013 г.

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа 
получават региони на Съюза на 
ниво 3 по NUTS по всички 
вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от 
други програми по външните 
финансови инструменти на Съюза, 
и всички региони на Съюза на 
ниво 3 по NUTS по морски 
граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат 
евентуални корекции, необходими 
с цел да се гарантират 
съгласуваност и непрекъснатост на 
районите по програмите за 
сътрудничество, определени за 
програмния период 2007—2013 г.
Това разстояние на 
отдалеченост не се прилага за 
най-отдалечените региони.

Or. pt

Обосновка

Наличието на свързания с отдалечеността критерий за максимално разстояние от 
150 km не позволява участието на някои най-отдалечени региони в програмите за 
трансгранично сътрудничество, въпреки техния общ статут. Отчитайки 
възможностите на тези региони за осъществяване на целите на европейското 
териториално сътрудничество, по-специално чрез сътрудничеството с трети 
държави и съседни държави и чрез привилегированото им местоположение, всички 
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най-отдалечени региони следва да бъдат включени в трансграничното измерение на 
териториалното сътрудничество.

Изменение 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г.

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г. Това разстояние не се 
прилага за най-отдалечените региони.

Or. es

Обосновка

Критерият за 150 километра, който изключва някои от най-отдалечените региони 
поради тяхното местоположение, не е в съответствие с европейската стратегия за 
най-отдалечените региони, която определя като една от трите основни насоки за 
действие усилията за регионално включване на най-отдалечените региони в 
териториите, където се намират, като в същото време геостратегическото 
положение се разглежда като един от факторите с потенциал и добавена стойност 
на най-отдалечените региони, които биха могли да донесат полза за целия ЕС.

Изменение 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell



PE490.976v01-00 62/187 AM\903764BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г.

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 
определени за програмния период 
2007—2013 г. Максималното 
разстояние от 150 километра не се 
прилага за островните райони в 
рамките на водния басейн, в който се 
намират, с цел насърчаване на 
сътрудничеството, основаващо се на 
обща стратегия в тяхната 
функционална област.

Or. es

Обосновка

Ограничението от 150 km би могло да попречи на някои европейски островни региони 
да си сътрудничат с други региони, с които споделят подобни проблеми, които биха 
могли да се разрешат чрез трансгранично сътрудничество.

Изменение 123
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на трансграничното По отношение на трансграничното 
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сътрудничество подкрепа 
получават региони на Съюза на 
ниво 3 по NUTS по всички 
вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от 
други програми по външните 
финансови инструменти на Съюза, 
и всички региони на Съюза на 
ниво 3 по NUTS по морски 
граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат 
евентуални корекции, необходими 
с цел да се гарантират 
съгласуваност и непрекъснатост на 
районите по програмите за 
сътрудничество, определени за 
програмния период 2007—2013 г.

сътрудничество подкрепа 
получават региони на Съюза на 
ниво 3 по NUTS по всички 
вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от 
други програми по външните 
финансови инструменти на Съюза, 
и всички региони на Съюза на 
ниво 3 по NUTS по морски 
граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат 
евентуални корекции, необходими 
с цел да се гарантират 
съгласуваност и непрекъснатост на 
районите по програмите за 
сътрудничество, определени за 
програмния период 2007—2013 г., 
с изключение на най-
отдалечените региони, за които 
не се прилага критерият за 
географска отдалеченост.

Or. pt

Изменение 124
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници, които не са обхванати от други 
програми по външните финансови 
инструменти на Съюза, и всички 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
морски граници, отстоящи най-много на 
150 km, без да се засягат евентуални 
корекции, необходими с цел да се 
гарантират съгласуваност и 
непрекъснатост на районите по 
програмите за сътрудничество, 

По отношение на трансграничното 
сътрудничество подкрепа получават 
региони на Съюза на ниво 3 по NUTS по 
всички вътрешни и външни сухопътни 
граници (включително региони, които 
са част от програмите за периода 
2007–2013 г. в съответствие с член 21 
от Регламент (ЕО) № 1080/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юли 2006 г. относно Европейския 
фонд за регионално развитие), които 
не са обхванати от други програми по 
външните финансови инструменти на 
Съюза, и всички региони на Съюза на 
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определени за програмния период 
2007—2013 г.

ниво 3 по NUTS по морски граници, 
отстоящи най-много на 150 km, без да се 
засягат евентуални корекции, 
необходими с цел да се гарантират 
съгласуваност и непрекъснатост на 
районите по програмите за 
сътрудничество, определени за 
програмния период 2007—2013 г.

Or. en

Обосновка

Без включване на съществуващите 20 % региони, за бъдещите програми няма да има 
значими партньори за сътрудничество, за да се прилагат стратегически теми.

Изменение 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансграничното 
сътрудничество следва да се 
разшири на ниво 2 по NUTS или 
на нивото на настоящото 
трансгранично сътрудничество, 
като например еврорегионите, 
при условие че допринася за 
засилване на развитието на 
сътрудничеството между 
ограничен брой региони.

Or. es

Изменение 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималното разстояние от 150 km 
не се прилага за островните райони в 
рамките на водния басейн, в който се 
намират, с цел насърчаване на 
сътрудничеството, основаващо се на 
обща стратегия в тяхната 
функционална област.

Or. es

Изменение 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато представят проектопрограми за 
трансгранично сътрудничество, 
държавите членки могат да поискат към 
даден трансграничен район да бъдат 
добавени допълнителни региони на 
ниво 3 по NUTS, граничещи с 
регионите, изброени в списъка по втора 
алинея, като посочат основанията за 
това.

Когато представят проектопрограми за 
трансгранично сътрудничество, 
държавите членки могат да поискат към 
даден район да бъдат добавени 
допълнителни региони на ниво 3 по 
NUTS, граничещи с регионите, 
изброени в списъка по втора алинея, 
или на ниво 2 по NUTS, към което 
принадлежат, по-специално за да 
бъдат взети под внимание 
еврорегионите и географското 
приложно поле на техните 
структуриращи проекти.

Or. fr

Изменение 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато представят проектопрограми за 
трансгранично сътрудничество, 
държавите членки могат да поискат към 
даден трансграничен район да бъдат 
добавени допълнителни региони на 
ниво 3 по NUTS, граничещи с 
регионите, изброени в списъка по втора 
алинея, като посочат основанията  за 
това.

Когато представят проектопрограми за 
трансгранично сътрудничество, 
държавите членки могат да поискат към 
даден трансграничен район да бъдат 
добавени допълнителни региони на 
ниво 3 по NUTS, граничещи с 
регионите, изброени в списъка по втора 
алинея, или на ниво 2 по NUTS, към 
което принадлежат, по-специално за 
да бъдат взети под внимание 
еврорегионите, работните общности 
и географското приложно поле на 
техните структуриращи проекти.
Съгласно член 174 от ДФЕС 
островите от един и същ морски 
басейн могат да участват в тези 
програми без ограничение за ниво по 
NUTS или за отдалеченост.

Or. fr

Изменение 129
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато представят проектопрограми за 
транснационално сътрудничество, 
държавите членки могат да поискат към 
даден район за транснационално 
сътрудничество да бъдат добавени 
допълнителни региони на ниво 2 по 
NUTS, граничещи с регионите, 
изброени в списъка по първа алинея, 
като посочат мотивите за това.

Когато представят проектопрограми за 
транснационално сътрудничество, 
държавите членки могат да поискат към 
даден район за транснационално 
сътрудничество да бъдат добавени 
допълнителни региони на ниво 2 по 
NUTS, граничещи с регионите, 
изброени в списъка по първа алинея, 
като посочат мотивите за това, за да се 
вземат под внимание еврорегионите и 
работните общности, ако техните 
проекти са структуриращи за 
граничния район, по изключение за 
даден трансграничен район би могло 
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да се приложи географско приложно 
поле на ниво NUTS 2.

Or. fr

Изменение 130
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато представят проектопрограми за 
транснационално сътрудничество, 
държавите членки могат да поискат към 
даден район за транснационално 
сътрудничество да бъдат добавени 
допълнителни региони на ниво 2 по 
NUTS, граничещи с регионите, 
изброени в списъка по първа алинея, 
като посочат мотивите за това.

Когато представят проектопрограми за 
транснационално сътрудничество, 
държавите членки могат да поискат към 
даден район за транснационално 
сътрудничество да бъдат добавени 
допълнителни региони на ниво 2 по 
NUTS, граничещи с регионите, 
изброени в списъка по първа алинея, 
като посочат мотивите за това, за да се 
вземат под внимание еврорегионите и 
работните общности, ако техните 
проекти са структуриращи за 
граничния район, по изключение за 
даден трансграничен район би могло 
да се приложи географско приложно 
поле на ниво NUTS 2.

Or. fr

Изменение 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 19, параграфи 2 и 3, в програмите 
за трансгранично сътрудничество могат 
да бъдат включени региони на 

Без да се засягат разпоредбите на 
член 19, параграфи 2 и 3, в програмите 
за трансгранично сътрудничество могат 
да бъдат включени региони на 
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Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн, 
Андора, Монако и Сан Марино, както и 
трети държави или територии, съседни 
на най-отдалечените региони.

Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн, 
Андора, Монако и Сан Марино, както и 
трети държави или територии, съседни 
на най-отдалечените региони. 
Споменатите по-горе трети държави 
трябва да допринесат за 
програмата/те), в която/които 
участват, като този принос фигурира 
в плана за финансиране  в член 7, 
параграф 2, точка е). За третите 
държави или територии, съседни на 
най-отдалечените региони този 
принос остава незадължителен и не 
обуславя тяхното участие.

Or. fr

Обосновка

Когато районът, допустим за участие в програмата, обхваща посочените трети 
държави (Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн, Андора, Монако и Сан Марино) логично 
е те да дадат принос, който да може да бъде определен още в началото. Що се 
отнася до  най-отдалечените региони тяхното икономическо положение е много 
различно от европейските трети държави. Невъзможността тези трети държави,
съседни на НОР, да дадат принос не бива да попречи на  участието им.

Изменение 132
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 19, параграфи 2 и 3, в 
програмите за трансгранично 
сътрудничество могат да бъдат 
включени региони на Норвегия, 
Швейцария, Лихтенщайн, Андора, 
Монако и Сан Марино, както и 
трети държави или територии, 
съседни на най-отдалечените 
региони.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 19, параграфи 2 и 3, в 
програмите за трансгранично 
сътрудничество могат да бъдат 
включени региони на Норвегия, 
Швейцария, Лихтенщайн, Андора, 
Монако и Сан Марино, както и 
трети държави или територии, 
съседни на най-отдалечените 
региони, включително 
държавите, с които тези 
региони поддържат специални 
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исторически и културни 
отношения.

Or. pt

Обосновка

От съществено значение е на най-отдалечените региони да се осигури трансгранично 
и транснационално сътрудничество (чрез позоваване на член 3, параграф 4) с трети 
държави или съседни територии, и по-специално с държави, с които тези региони 
поддържат специални исторически и културни отношения.

Изменение 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на транснационалното 
сътрудничество Комисията приема чрез 
актове за изпълнение списък на 
транснационалните райони, които 
получават подкрепа, разпределен по 
програми за сътрудничество и 
обхващащ региони на ниво 2 по NUTS, 
и гарантира непрекъснатост на 
сътрудничеството в по-големи 
съгласувани райони въз основа на 
предходни програми. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 30, параграф 2.

По отношение на транснационалното 
сътрудничество Комисията приема чрез 
актове за изпълнение, като взема под 
внимание съществуващите и 
разработваните  макрорегионални 
стратегии и стратегиите за 
морските басейни, списък на 
транснационалните райони, които 
получават подкрепа, разпределен по 
програми за сътрудничество и
обхващащ региони на ниво 2 по NUTS, 
и гарантира непрекъснатост на 
сътрудничеството в по-големи 
съгласувани райони въз основа на 
предходни програми. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 30, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид евентуалното припокриване между съществуващите и 
бъдещите макрорегиони и морски басейни, които понастоящем са и ще бъдат 
обхванати от транснационални програми, при определянето на транснационалните 
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райони следва да се вземат под внимание съществуващите и разработваните 
макрорегионални  стратегии, за да се гарантира съгласуваност  в пространственото 
планиране.

Изменение 134
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на транснационалното 
сътрудничество Комисията приема чрез 
актове за изпълнение списък на 
транснационалните райони, които 
получават подкрепа, разпределен по 
програми за сътрудничество и 
обхващащ региони на ниво 2 по NUTS, 
и гарантира непрекъснатост на 
сътрудничеството в по-големи 
съгласувани райони въз основа на 
предходни програми. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 30, параграф 2.

По отношение на транснационалното 
сътрудничество Комисията приема чрез 
актове за изпълнение списък на 
транснационалните райони, които 
получават подкрепа, разпределен по 
програми за сътрудничество и 
обхващащ региони на ниво 2 по NUTS, 
и гарантира непрекъснатост на 
сътрудничеството в по-големи 
съгласувани райони въз основа на 
предходни програми. За да се подобри 
ефективността на програмирането, 
определените транснационални 
пространства трябва да се базират 
на географските и  демографски 
условия и при делението им да се 
вземат под внимание големите 
морски басейни, речните басейни и 
планинските масиви. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 30, параграф 2.

Or. fr

Изменение 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на транснационалното 
сътрудничество Комисията приема чрез 
актове за изпълнение списък на 
транснационалните райони, които 
получават подкрепа, разпределен по 
програми за сътрудничество и 
обхващащ региони на ниво 2 по NUTS, 
и гарантира непрекъснатост на 
сътрудничеството в по-големи 
съгласувани райони въз основа на 
предходни програми. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 30, параграф 2.

По отношение на транснационалното 
сътрудничество Комисията приема чрез 
актове за изпълнение списък на 
транснационалните райони, които 
получават подкрепа, разпределен по 
програми за сътрудничество и 
обхващащ региони на ниво 2 по NUTS, 
и гарантира непрекъснатост на 
сътрудничеството в по-големи 
съгласувани райони въз основа на 
предходни програми. За да се подобри 
ефективността на програмирането, 
определените транснационални 
пространства трябва да се базират 
на географските и демографски 
условия и при делението им да се 
вземат под внимание големите 
морски басейни, речните басейни и 
планинските масиви. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 30, параграф 2.

Or. fr

Изменение 136
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на транснационалното 
сътрудничество Комисията приема чрез 
актове за изпълнение списък на 
транснационалните райони, които 
получават подкрепа, разпределен по 
програми за сътрудничество и 
обхващащ региони на ниво 2 по NUTS, 
и гарантира непрекъснатост на 
сътрудничеството в по-големи 
съгласувани райони въз основа на 

По отношение на транснационалното 
сътрудничество Комисията приема чрез 
актове за изпълнение списък на 
транснационалните райони, които 
получават подкрепа, разпределен по 
програми за сътрудничество и 
обхващащ региони на ниво 2 по NUTS, 
и гарантира непрекъснатост на 
сътрудничеството в по-големи 
съгласувани райони въз основа на 
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предходни програми. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 30, параграф 2.

предходни програми. За да се подобри 
ефективността на програмирането, 
определените транснационални 
пространства трябва да се базират 
на географските и  демографски 
условия и при делението им да се 
вземат под внимание големите 
морски басейни, речните басейни и 
планинските масиви. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 30, параграф 2.

Or. fr

Изменение 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Най-отдалечените региони биха 
могли да включват в една обща 
програма за териториално 
сътрудничество всички средства, 
отпуснати от ЕФРР, посочени в 
предишните параграфи, включително 
допълнителните средства, 
определени в член 4, параграф 2.

Or. es

Изменение 138
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Най-отдалечените региони биха 
могли да включват в една обща 
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програма за териториално 
сътрудничество всички средства, 
отпуснати от ЕФРР, посочени в 
предишните параграфи, включително 
допълнителните средства, 
определени в член 4, параграф 2.

Or. es

Обосновка

Включването на всички средства по ЕФРР в една обща програма за териториално 
сътрудничество би позволило осъществяването на по-рационално програмиране по 
отношение на най-отдалечените региони, където разликата в трансграничното 
сътрудничество се размива поради припокриването на областите на сътрудничество, 
което освен всичко друго позволява да се извлече полза от взаимодействието и от 
едно по-ефикасно управление на ресурсите и по-добро прилагане, тъй като 
наслагването на различни структури за управление няма практическа полза.

Изменение 139
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 3,48 % от глобалните 
налични средства за поемане на 
бюджетни задължения от фондовете 
в периода 2014—2020 г., посочени в 
член 83, параграф 1 от Регламент 
(ЕС) № […]/2012 [РОР] (т.е. общо 
11 700 000 004 EUR), и се разпределят, 
както следва:

заличава се

а) 73,24 % (или общо 
8 569 000 003 EUR) за трансгранично 
сътрудничество;
б) 20,78 % (или общо 
2 431 000 001 EUR) за 
транснационално сътрудничество;
в) 5,98 % (или общо 700 000 000 EUR) 
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за междурегионално сътрудничество.

Or. it

Изменение 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 3,48 % от глобалните 
налични средства за поемане на 
бюджетни задължения от 
фондовете в периода 2014—2020 
г., посочени в член 83, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[РОР] (т.е. общо 11 700 000 004 
EUR), и се разпределят, както 
следва:

1. Средствата за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
възлизат на 7 % от глобалните 
налични средства за поемане на 
бюджетни задължения от 
фондовете в периода 2014—2020 
г., посочени в член 83, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[РОР] (т.е. общо xxx EUR), и се 
разпределят, както следва:

Or. de

Изменение 141
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на 3,48 % от глобалните налични 
средства за поемане на бюджетни 
задължения от фондовете в периода 
2014—2020 г., посочени в член 83, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР] (т.е. общо
11 700 000 004 EUR), и се разпределят, 

1. Средствата за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на Х % от глобалните налични средства 
за поемане на бюджетни задължения от 
фондовете в периода 2014—2020 г., 
посочени в член 83, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] (т.е. 
общо ХХ ХХХ ХХХ ХХХ EUR), и се 
разпределят, както следва:



AM\903764BG.doc 75/187 PE490.976v01-00

BG

както следва:

Or. en

Изменение 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Средствата за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на 3,48 % от глобалните налични 
средства за поемане на бюджетни 
задължения от фондовете в периода 
2014—2020 г., посочени в член 83, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [РОР] (т.е. общо 11 700 000 
004 EUR), и се разпределят, както 
следва:

1. Средствата за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ възлизат 
на 3,48 % от глобалните налични 
средства за поемане на бюджетни 
задължения от фондовете в периода 
2014—2020 г., посочени в член 83, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [РОР] (т.е. общо ХХХ EUR), и 
се разпределят, както следва:

Or. es

Изменение 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 73,24 % (или общо 8 569 000 003
EUR) за трансгранично 
сътрудничество;

a) 73,24 % (или общо xxx EUR) за 
трансгранично сътрудничество;

Or. de

Изменение 144
Francesco De Angelis
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) 73,24 % (или общо
8 569 000 003 EUR) за трансгранично 
сътрудничество

(a) 73,24 % (или общо Х ХХХ ХХХ ХХХ
EUR) за трансгранично сътрудничество

Or. en

Изменение 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 20,78 % (или общо 2 431 000 001
EUR) за транснационално 
сътрудничество;

б) 20,78 % (или общо xxx EUR) за 
транснационално сътрудничество;

Or. de

Изменение 146
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 20,78 % (или общо
2 431 000 001 EUR) за транснационално 
сътрудничество;

б) 20,78 % (или общо Х ХХХ ХХХ 
ХХХ EUR) за транснационално 
сътрудничество;

Or. en

Изменение 147
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 5,98 % (или общо 700 000 000
EUR) за междурегионално 
сътрудничество.

в) 5,98 % (или общо xxx EUR) за 
междурегионално сътрудничество.

Or. de

Изменение 148
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 5,98 % (или общо 700 000 000 EUR) 
за междурегионално сътрудничество.

в) 5,98 % (или общо ХХХ ХХХ 
ХХХ EUR) за междурегионално 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програми за сътрудничество с 
участието на най-отдалечените 
региони получават средства в размер 
най-малко 150 % от предоставената 
подкрепа от ЕФРР в периода 2007—
2013 г. Освен това сума в размер 
50 000 000 EUR от средствата, 
разпределени за междурегионално 
сътрудничество, се отделя за 
сътрудничество в най-отдалечените 
региони. По отношение на 

заличава се
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тематичната концентрация за тези 
допълнителни средства се прилага 
предвиденото в член 5, буква б).

Or. en

Изменение 150
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмите за сътрудничество с 
участието на регионите, засегнати 
от  постоянни неблагоприятни 
природни и географски условия 
(планини, острови и региони с много 
ниска гъстота на населението), 
получават средства в размер най-
малко  100% от предоставената 
подкрепа от ЕФРР в периода 2007—
2013 г. Освен това сума в размер 
30 000 000 EUR от средствата, 
разпределени за междурегионално 
сътрудничество, се отделя за 
сътрудничеството в регионите, 
засегнати от  постоянни 
неблагоприятни природни и 
географски условия (планини, острови 
и региони с много ниска гъстота на 
населението), за да се даде 
възможност между тях да се 
извършва обмен и въвеждане на добри 
практики при конкретното прилагане 
на целите, определени от 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. По отношение 
на тематичната концентрация за 
тези допълнителни средства се 
прилага предвиденото в член 5, 
буква б).
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Or. fr

Изменение 151
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмите за сътрудничество с 
участието  на регионите, засегнати 
от  постоянни неблагоприятни 
природни и географски условия 
(планини, острови и региони с много 
ниска гъстота на населението), 
получават средства в размер най-
малко  100% от предоставената 
подкрепа от ЕФРР в периода 2007—
2013 г. Освен това сума в размер 
30 000 000 EUR от средствата, 
разпределени за междурегионално 
сътрудничество, се отделя за 
сътрудничеството в регионите, 
засегнати от  постоянни 
неблагоприятни природни и 
географски условия (планини, острови 
и региони с много ниска гъстота на 
населението), за да се даде 
възможност между тях да се 
извършва обмен и въвеждане на добри 
практики при конкретното прилагане 
на целите, определени от 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. По отношение 
на тематичната концентрация за 
тези допълнителни средства се 
прилага предвиденото в член 5, 
буква б).

Or. fr
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Изменение 152
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програми за сътрудничество с 
участието на най-отдалечените региони 
получават средства в размер най-малко 
150 % от предоставената подкрепа от 
ЕФРР в периода 2007—2013 г. Освен 
това сума в размер 50 000 000 EUR от 
средствата, разпределени за 
междурегионално сътрудничество, се 
отделя за сътрудничество в най-
отдалечените региони. По отношение на 
тематичната концентрация за тези 
допълнителни средства се прилага 
предвиденото в член 5, буква б).

2. Програми за сътрудничество с 
участието на най-отдалечените региони 
получават средства в размер най-малко 
150 % от предоставената подкрепа от 
ЕФРР за териториалното 
сътрудничество в периода 2007—
2013 г. Освен това сума в размер 
50 000 000 EUR от средствата, 
разпределени за междурегионално 
сътрудничество, се отделя за 
сътрудничество в най-отдалечените 
региони. По отношение на тематичната 
концентрация за тези допълнителни 
средства се прилага предвиденото в 
член 5, буква б).

Or. fr

Изменение 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерий за годишното разпределение 
по държави членки е броят на 
населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и 
член 3, параграф 3, първа алинея.

Критерий за разпределение по 
програми за сътрудничество е броят 
на населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и 
член 3, параграф 3, първа алинея.

Or. fr

Обосновка

Понякога териториалното сътрудничество страда от национални съображения за 
финансова възвръщаемост. Държавите членки и участниците си поделят сумата за 
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проектите на тяхната територия без реално сътрудничество и европейска добавена 
стойност. Ето защо сумите следва да бъдат отпускани по програми за 
териториално сътрудничество, за да се отговори цялостно на  потребностите на 
съответното пространство на сътрудничество.

Изменение 154
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерий за годишното разпределение 
по държави членки е броят на 
населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и 
член 3, параграф 3, първа алинея.

Критерий за разпределение по 
програми за сътрудничество  е броят 
на населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и 
член 3, параграф 3, първа алинея.

Or. fr

Изменение 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерий за годишното разпределение 
по държави членки е броят на 
населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и 
член 3, параграф 3, първа алинея.

Критерий за разпределение по 
програми за сътрудничество  е броят 
на населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и 
член 3, параграф 3, първа алинея.

Or. fr

Изменение 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерий за годишното разпределение 
по държави членки е броят на 
населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и 
член 3, параграф 3, първа алинея.

Критерий за годишното разпределение 
по  програми за сътрудничество е 
броят на населението в районите, 
посочени в член 3, параграф 1, трета 
алинея и член 3, параграф 3, първа 
алинея.

Or. fr

Изменение 157
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерий за годишното разпределение 
по държави членки е броят на 
населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и 
член 3, параграф 3, първа алинея.

Критерий за разпределение по програми 
за сътрудничество е броят на 
населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и 
член 3, параграф 3, първа алинея.

Or. fr

Изменение 158
Eleni Theocharous

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерий за годишното разпределение 
по държави членки е броят на 
населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и член 
3, параграф 3, първа алинея.

Критерий за годишното разпределение 
по държави членки е броят на 
населението в районите, посочени в 
член 3, параграф 1, трета алинея и член 
3, параграф 3, първа алинея.
Допълнителни средства ще бъдат 
разпределени за малките островни 
държави членки, които нямат
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постоянно установени връзки с 
континенталната част на Европа и 
чието население наброява под 2 
милиона жители.

Or. en

Обосновка

В този си вид разпоредбите на настоящия член биха довели до сериозни ограничения 
на финансирането, предоставяно на малките островни държави членки за целите на 
трансгранично и транснационално сътрудничество поради ограничения брой на 
тяхното население.

Изменение 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В рамките на цел „Европейското 
териториално сътрудничество“
всяка държава членка може да 
прехвърли до 15 % от средствата, 
разпределени за потока 
трансгранично или транснационално 
сътрудничество, към другия поток.

Or. en

Изменение 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 2015 и 2016 г. предвиденото 
годишно участие от ЕФРР за 
програмите по ЕИС и ИПП, за които до 
30 юни в Комисията не е била 
представена нито една програма по 
трансграничните програми и

През 2015 и 2016 г. предвиденото 
годишно участие от ЕФРР за 
програмите по ЕИС и ИПП, за които до 
30 юни в Комисията не е била 
представена нито една програма по 
трансграничните програми и 
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програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, се разпределя 
за вътрешни програми за 
трансгранично сътрудничество в 
съответствие с параграф 1, буква а), в 
които участва съответната държава
членка.

програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, се разпределя 
за програми за трансгранично 
сътрудничество в съответствие с 
параграф 1, буква а), в които участва 
съответната държава членка.

Or. es

Изменение 161
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 2015 и 2016 г. предвиденото 
годишно участие от ЕФРР за 
програмите по ЕИС и ИПП, за които до 
30 юни в Комисията не е била 
представена нито една програма по 
трансграничните програми и 
програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, се разпределя 
за вътрешни програми за 
трансгранично сътрудничество в 
съответствие с параграф 1, буква а), в 
които участва съответната държава
членка.

През 2015 и 2016 г. предвиденото 
годишно участие от ЕФРР за 
програмите по ЕИС и ИПП, за които до 
30 юни в Комисията не е била 
представена нито една програма по 
трансграничните програми и 
програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, се разпределя 
за програми за трансгранично 
сътрудничество в съответствие с 
параграф 1, буква а), в които участва 
съответната държава членка.

Or. es

Обосновка

Съгласно новото предложение на Комисията и за разлика от настоящия период, ако 
крайният срок за предаване на програмите не бъде спазен, неусвоените средства по 
ЕФРР могат да се разпределят единствено по вътрешните програми за 
трансгранично сътрудничество. Тази възможност не съответства на европейската 
стратегия за най-отдалечените региони, която определя като една от 
приоритетните си цели регионалното включване на тези региони в тяхната 
географска среда.
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Изменение 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 2015 и 2016 г. предвиденото 
годишно участие от ЕФРР за 
програмите по ЕИС и ИПП, за които до 
30 юни в Комисията не е била 
представена нито една програма по 
трансграничните програми и 
програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, се разпределя 
за вътрешни програми за 
трансгранично сътрудничество в 
съответствие с параграф 1, буква а), в 
които участва съответната държава
членка.

През 2015 и 2016 г. предвиденото 
годишно участие от ЕФРР за 
програмите по ЕИС и ИПП, за които до 
30 юни в Комисията не е била 
представена нито една програма по 
трансграничните програми и 
програмите за морските басейни в 
рамките на ЕИС и ИПП, се разпределя 
за програми за трансгранично 
сътрудничество в съответствие с 
параграф 1, буква а), в които участва 
съответната държава членка.

Or. es

Обосновка

За разлика от настоящия програмен период, ако крайният срок за предаване на 
програмите, създадени по ЕИС и ИПП не бъде спазен, неусвоените средства по ЕФРР 
могат да се разпределят единствено по вътрешните програми за трансгранично 
сътрудничество, в които участва държавата членка. Тази възможност не 
съответства на европейската стратегия за най-отдалечените региони, която 
определя като една от конкретните си приоритетни цели регионалното включване на 
тези региони в тяхната географска среда.

Изменение 163
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тематичните цели, посочени в 
член 9 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [РОР], се 
съсредоточават, както следва:

Тематичните цели, посочени в член 
9 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[РОР], са приложими и за 
Европейското териториално 
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сътрудничество, при което е в 
сила следното:

Or. de

Изменение 164
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по всяка програма за 
трансгранично сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели;

a) по всяка програма за 
трансгранично сътрудничество 
могат да се избират всички
тематични цели;

Or. de

Изменение 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 4 
тематични цели;

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество могат да се изберат 
всички тематични цели

Or. es

Изменение 166
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 4
тематични цели;

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 6 
тематични цели;

Or. fr

Обосновка

Целта на трансграничното сътрудничество е да се помогне за преодоляване на 
недостатъците на отдалечеността на граничните региони и да се решат 
произтичащите от това проблеми. От съществено значение е да се поддържа, 
доколкото е възможно, широк набор от дейности, ползващи подкрепа и отговарящи 
на широкия спектър от области за трансгранично сътрудничество. Гъвкавостта 
дава възможност на регионите да избират най-добрите решения, за да се справят с 
предизвикателствата, пред които са изправени.

Изменение 167
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 4
тематични цели;

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 6 
тематични цели;

Or. fr

Обосновка

Тематичната концентрация и определянето на инвестиционни приоритети следва да 
бъде по-малка за трансграничните пространства – които са призвани да насърчават 
местната търговия в по-голям брой области, както и за транснационалните 
програми.

Изменение 168
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 4
тематични цели;

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 6 
тематични цели;

Or. fr

Изменение 169
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по всяка програма за 
трансгранично сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели;

a) по всяка програма за 
трансгранично сътрудничество се 
избират до 6 тематични цели;

Or. de

Обосновка

Именно в сферата на трансграничното сътрудничество трябва, въз основа на 
многообразието на интересите и местните дадености на различните партньори, да 
се гарантира по-голяма гъвкавост по отношение на избора на тематични цели.

Изменение 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 4
тематични цели;

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 6
тематични цели;

Or. es
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Изменение 171
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по всяка програма за 
трансгранично сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели;

а) по всяка програма за 
трансгранично сътрудничество се 
избират до 6 тематични цели;

Or. pt

Обосновка

По-голямата гъвкавост при избора на приоритети ще позволи на регионите да 
изберат най-добрата комбинация от приоритети, за да отговорят адекватно на 
предизвикателствата.

Изменение 172
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 4
тематични цели;

a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 6 
тематични цели;

Or. fr

Изменение 173
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 4

(a) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 5
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тематични цели; тематични цели, за които се 
разпределят най-малко 80 % от 
общия размер на разпределените за 
ЕФРР средства на равнището на 
оперативната програма;

Or. en

Изменение 174
László Surján

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 4 
тематични цели;

а) по всяка програма за трансгранично 
сътрудничество се избират до 4 
тематични цели с интегриран подход за
териториално развитие;

Or. en

Изменение 175
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество 
се избират до 4 тематични цели.

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество 
могат да се избират всички
тематични цели.

Or. de

Изменение 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се
избират до 4 тематични цели;

б) по всяка програма за 
транснационално могат да се изберат 
всички тематични цели

Or. es

Обосновка

Счита се, че тематичната концентрация, предвидена в член 5 във връзка с 
програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество, би могла да 
ограничи възможностите за сътрудничество между териториите, което в някои 
случаи би могло да добави още една граница към вече съществуващите териториални 
и физически граници.

Изменение 177
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели;

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 6 тематични цели;

Or. fr

Обосновка

От съществено значение е да се поддържа, доколкото е възможно, широк набор  от 
дейности, ползващи подкрепа и отговарящи на широкия спектър от области за 
трансгранично сътрудничество. Повече гъвкавост ще даде на регионите възможност  
да избират най-добрите решения, за да се справят с предизвикателствата, пред 
които са изправени.

Изменение 178
Nuno Teixeira
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество 
се избират до 4 тематични цели;

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество 
се избират до 6 тематични цели;

Or. pt

Обосновка

По-голямата гъвкавост при избора на приоритети ще позволи на регионите да 
изберат най-добрата комбинация от приоритети, за да отговорят адекватно на 
предизвикателствата.

Изменение 179
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели.

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 6 тематични цели, за които 
се разпределят най-малко 80 % от 
общия размер на разпределените за 
ЕФРР средства на равнището на 
оперативната програма;.

Or. en

Изменение 180
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по всяка програма за б) по всяка програма за 
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транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели;

транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели, като 
този праг може да достигне до 5, ако 
програмата е избрала приоритета, 
свързан с разработване и изпълнение 
на макрорегионални стратегии и 
стратегии за морските басейни и/или  
планинските масиви;

Or. fr

Изменение 181
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели;

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели, , като 
този праг може да достигне до 5, ако 
програмата е избрала приоритета, 
свързан с разработване и изпълнение 
на макрорегионални стратегии и 
стратегии за морските басейни и/или  
планинските масиви;

Or. fr

Изменение 182
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели;

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели, , като 
този праг може да достигне  до 5, ако 
програмата е избрала приоритета, 
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свързан с разработване и изпълнение 
на макрорегионални стратегии и 
стратегии за морските басейни и/или  
планинските масиви;

Or. fr

Изменение 183
László Surján

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели.

б) по всяка програма за 
транснационално сътрудничество се 
избират до 4 тематични цели с 
интегриран подход за териториално 
развитие.

Or. en

Изменение 184
Ivari Padar

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по програмите за междурегионално 
сътрудничество могат да се избират 
всички тематични цели в съответствие 
с член 2, параграф 3, буква а).

в) по програмите за междурегионално 
сътрудничество могат да се избират до 2 
цели в съответствие с член 2, параграф 
3, буква а).

Or. en

Изменение 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към предвиденото в 
член 5 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[Регламент за ЕФРР] ЕФРР предоставя 
подкрепа за съвместно използване на 
човешки ресурси, съоръжения и 
инфраструктура през граница по 
различните инвестиционни приоритети, 
както и следните инвестиционни 
приоритети в рамките на тематичните 
цели; 

В допълнение към предвиденото в 
член 5 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[Регламент за ЕФРР] ЕФРР предоставя 
подкрепа за инвестирането в 
оборудване, съоръжения, 
инфраструктура и съвместно 
използване на човешки ресурси, през 
граница по различните инвестиционни 
приоритети, както и следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели; 

Or. fr

Обосновка

За повече яснота трябва изрично да се подчертае, че ЕФРР може да предоставя 
подкрепа за инвестиране в инфраструктура през граница, а не само за инвестиране в 
„съвместно използване“ на инфраструктура през граница.

Изменение 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към предвиденото в член 
5 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[Регламент за ЕФРР] ЕФРР предоставя
подкрепа за съвместно използване на 
човешки ресурси, съоръжения и 
инфраструктура през граница по 
различните инвестиционни приоритети, 
както и следните инвестиционни 
приоритети в рамките на тематичните 
цели:

В допълнение към предвиденото в член 
5 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[Регламент за ЕФРР] програмите по 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ могат също така да 
предоставят подкрепа за съвместно 
използване на човешки ресурси, 
съоръжения и инфраструктура през 
граница по различните инвестиционни 
приоритети, както и следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели:
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Or. en

Обосновка

Предвид списъка с цели, считаме за важно да бъде ясно, че това са само 
възможности за изразходване на средствата по цел „Европейското териториално 
сътрудничество“ и че те важат единствено за цел „Европейското териториално 
сътрудничество“, а не в рамките на целия ЕФРР. 

Изменение 187
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към предвиденото в член 
5 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[Регламент за ЕФРР] ЕФРР предоставя
подкрепа за съвместно използване на 
човешки ресурси, съоръжения и 
инфраструктура през граница по 
различните инвестиционни приоритети, 
както и следните инвестиционни 
приоритети в рамките на тематичните 
цели:

В допълнение към предвиденото в член 
5 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[Регламент за ЕФРР] програмите по 
цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ могат също така да 
предоставят подкрепа за съвместно 
използване на човешки ресурси, 
съоръжения и инфраструктура през 
граница по различните инвестиционни 
приоритети, както и следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели:

Or. en

Изменение 188
Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към предвиденото в 
член 5 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [Регламент за ЕФРР] 
ЕФРР предоставя подкрепа за 
съвместно използване на човешки 

В допълнение към предвиденото в 
член 5 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [Регламент за ЕФРР] 
ЕФРР предоставя подкрепа за 
съвместно използване на човешки 
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ресурси, съоръжения и 
инфраструктура през граница по 
различните инвестиционни 
приоритети, както и следните 
инвестиционни приоритети в 
рамките на тематичните цели:

ресурси, съоръжения и 
инфраструктура през граница по 
различните инвестиционни 
приоритети – освен това и в 
областите култура и туризъм, 
както и следните инвестиционни 
приоритети в рамките на 
тематичните цели:

Or. de

Изменение 189
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност, съвместни 
местни инициативи за заетост и 
съвместно обучение (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
заетостта и подкрепа за мобилността 
на работната сила);

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, съвместни местни 
инициативи за заетост и съвместно 
обучение (в рамките на тематичната цел 
за насърчаване на заетостта);

Or. fr

Изменение 190
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност, съвместни 
местни инициативи за заетост и 
съвместно обучение (в рамките на 

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност на 
работници при справедливи условия, 
информация и консултации на 
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тематичната цел за насърчаване на 
заетостта и подкрепа за мобилността на 
работната сила);

мобилни работодатели, работници и 
търсещи работа, трансграничен 
мониторинг на трудовия пазар и 
развитие на квалифицирана работна 
сила с цел преодоляване на недостига 
на регионалния и местния трудов 
пазар, съвместни местни инициативи за 
заетост и съвместни инициативи за 
борба с безработицата сред младите 
хора, включително програми за 
обучение и образование, както и 
съдействие при прехода от 
образование и професионално 
обучение към заетост (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
заетостта и подкрепа за мобилността на 
работната сила); 

Or. en

Изменение 191
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност, 
съвместни местни инициативи за 
заетост и съвместно обучение (в 
рамките на тематичната цел за 
насърчаване на заетостта и 
подкрепа за мобилността на 
работната сила);

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност, 
съответни консултации за 
работниците, които пътуват 
ежедневно до работното място, 
съвместни местни инициативи за 
заетост и съвместно обучение (в 
рамките на тематичната цел за 
насърчаване на заетостта и 
подкрепа за мобилността на 
работната сила);

Or. de

Обосновка

Липсата на съответни консултации относно отношенията в съседните държави, 
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които не са обичайна задача за консултативните органи, каквито са например 
бюрата по труда, възпрепятства трансграничната мобилност. Списъкът с 
показателите в Приложението трябва да се съгласува по съответен начин.

Изменение 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност, 
съвместни местни инициативи за 
заетост и съвместно обучение (в 
рамките на тематичната цел за 
насърчаване на заетостта и 
подкрепа за мобилността на 
работната сила);

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична транспортна 
инфраструктура и мобилност, 
съвместни местни инициативи за 
заетост и съвместно обучение (в 
рамките на тематичната цел за 
насърчаване на заетостта и 
подкрепа за мобилността на 
работната сила);

Or. de

Изменение 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност, съвместни 
местни инициативи за заетост и 
съвместно обучение (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
заетостта и подкрепа за мобилността на 
работната сила);

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност, съвместни 
местни инициативи за заетост и 
съвместно обучение, засилване на 
развитието на туризма и културата 
посредством предлагането на 
съвместни трансгранични 
туристически и културни услуги (в 
рамките на тематичната цел за 
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насърчаване на заетостта и подкрепа за 
мобилността на работната сила);

Or. es

Изменение 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност, съвместни 
местни инициативи за заетост и 
съвместно обучение (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
заетостта и подкрепа за мобилността на 
работната сила); 

i) интеграция на трансграничните 
трудови пазари, като се вземе предвид 
спецификата на местните и 
регионалните пазари, включително 
трансгранична мобилност и 
достъпност за хората с увреждания, 
съвместни местни инициативи за 
заетост и съвместно обучение (в 
рамките на тематичната цел за 
насърчаване на заетостта и подкрепа за 
мобилността на работната сила); 

Or. en

Обосновка

Програмите на ЕС трябва да изпълняват планираните действия за намаляване на 
бедността и различните форми на неравенство.

Изменение 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) инвестиране в инфраструктурата 
на местно равнище и общо 
оборудване, както и в нематериална 
инфраструктура на многонационални 
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изследователски проекти, като се 
насърчават енергийните мрежи, 
например интелигентните мрежи, за 
да се извлече максимална полза от 
енергийните ресурси и по този начин 
да се насърчи значително 
икономическото и функционално 
развитие на района, обхванат от 
програмата (в рамките на 
тематичната цел за консолидиране 
на научните изследвания, 
технологичното развитие и 
иновациите); 

Or. fr

Изменение 196
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) развитие на управлението на 
културното наследство и туризма (в 
рамките на тематичната цел за
насърчаване на по-екологична, по-
ефективно използваща ресурсите и 
по-конкурентна икономика);

Or. en

Изменение 197
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) насърчаване на създаването или 
осигуряването на по-добър достъп до 
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общи висококачествени 
трансгранични услуги от общ 
икономически интерес, които да 
бъдат достъпни за всички, чрез 
гарантиране на сътрудничество на 
доставчиците на услуги (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността);

Or. en

Изменение 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iб) насърчаване на морските пътища 
(морски магистрали и морски 
каботаж);

Or. fr

Изменение 199
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iб) насърчаване на трансгранична 
мобилност чрез предоставяне на по-
добър достъп до обществен 
транспорт и подобряване на връзките 
на обществения транспорт по 
външните граници, чрез инвестиране 
в трансгранични връзки, чрез 
разработване на хармонизирани 
разписания и транспортни графици и 
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нови транспортни връзки (в рамките 
на тематичната цел за насърчаване 
на устойчивия транспорт и 
отстраняване на участъците с 
ограничен капацитет в ключови 
мрежови инфраструктури);

Or. en

Изменение 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iв) насърчаване на трансграничните 
регионални култури;

Or. fr

Изменение 201
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на равенството между 
половете и на равни възможности през 
граница и насърчаване на социалното 
приобщаване през граница (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността);

ii) насърчаване на равенството между 
половете и на равни възможности, през 
граница и насърчаване на социалното 
приобщаване, насърчаване на 
културния обмен, културата и
борбата за правата на малцинствата 
и насърчаване на приобщаването на 
малцинствата през граница (в рамките 
на тематичната цел за насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността);

Or. fr
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Изменение 202
László Surján

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на равенството между 
половете и на равни възможности през 
граница и насърчаване на социалното 
приобщаване през граница (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността);

ii) насърчаване на равенството между 
половете и на равни възможности през 
граница и насърчаване на мирното 
съвместно съществуване на 
общностите в граничните райони и
социалното приобщаване през граница 
(в рамките на тематичната цел за 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността);

Or. en

Изменение 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на равенството между 
половете и на равни възможности през 
граница и насърчаване на социалното 
приобщаване през граница (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността);

ii) насърчаване на равенството между 
половете и на равни възможности през 
граница и насърчаване на социалното 
приобщаване през граница; засилване 
на сътрудничеството в услугите за 
предоставяне на спешна медицинска 
помощ за ефикасно използване на 
ресурсите в трансграничните 
региони; (в рамките на тематичната цел 
за насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността);

Or. es
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Изменение 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на равенството между 
половете и на равни възможности през 
граница и насърчаване на социалното 
приобщаване през граница (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността);

ii) насърчаване на равенството между 
половете и на равни възможности през 
граница и насърчаване на социалното 
приобщаване през граница (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
социалното приобщаване, по-специално 
на уязвимите групи от населението, и 
борба с бедността);

Or. en

Обосновка

Програмите на ЕС трябва да изпълняват планираните действия за намаляване на 
бедността в селските райони, бедността на уязвимите групи от населението и 
неравенството между градските и селските райони.

Изменение 205
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) насърчаване на равенството между 
половете и на равни възможности през 
граница и насърчаване на социалното 
приобщаване през граница (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността);

ii) насърчаване на равенството между 
половете и на равни възможности през
граница, достойни условия на заетост
и борба с дискриминацията през 
граница, както и насърчаване на 
социалното приобщаване през граница 
(в рамките на тематичната цел за 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността);

Or. en
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Изменение 206
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване и изпълнение на 
съвместни образователни и 
обучителни програми (в рамките 
на тематичната цел за инвестиции 
в уменията, образованието и 
ученето през целия живот);

iii) разработване и изпълнение на 
съвместни образователни и 
обучителни програми (в рамките 
на тематичната цел за инвестиции 
в уменията, образованието и 
ученето през целия живот), както 
и в областите култура и 
туризъм;

Or. de

Обосновка

Културата и туризмът както и преди, така и сега, са важни тематични акценти в 
практиката, що се отнася до работата в пограничните региони. Списъкът с 
показателите в Приложението трябва да се съгласува по съответен начин.

Изменение 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване и изпълнение на 
съвместни образователни и обучителни 
програми (в рамките на тематичната цел 
за инвестиции в уменията, 
образованието и ученето през целия 
живот);

iii) разработване и изпълнение на 
съвместни образователни, учебни и 
обучителни програми (в рамките на 
тематичната цел за инвестиции в 
уменията, образованието и ученето през 
целия живот);

Or. fr
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Изменение 208
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) разработване и изпълнение на 
съвместни образователни и обучителни 
програми (в рамките на тематичната цел 
за инвестиции в уменията, 
образованието и ученето през целия 
живот);

iii) разработване и изпълнение на 
съвместни образователни и обучителни 
програми, както и съвместни 
инициативи за гарантиране на 
приобщаваща училищна среда и 
намаляване на броя на 
преждевременно напускащите 
училище (в рамките на тематичната цел 
за инвестиции в уменията, 
образованието и ученето през целия 
живот);

Or. en

Изменение 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество и 
сътрудничеството между гражданите 
и институциите (в рамките на 
тематичната цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация);

(iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество и
различни видове сътрудничество
между гражданите и институциите, 
включително и необходимата 
инфраструктура (в рамките на 
тематичната цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация);

Or. en
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Изменение 210
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество и 
сътрудничеството между гражданите 
и институциите (в рамките на 
тематичната цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация);

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество и 
различни форми на сътрудничество 
между гражданите и институциите, в 
това число  необходимите 
инфраструктури (в рамките на 
тематичната цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация);

Or. fr

Изменение 211
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество и 
сътрудничеството между гражданите 
и институциите (в рамките на 
тематичната цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация);

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество и 
различни форми на сътрудничество 
между гражданите и институциите, в 
това число  необходимите 
инфраструктури (в рамките на 
тематичната цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация);

Or. fr

Изменение 212
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество и 
сътрудничеството между гражданите и 
институциите (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация);

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество и 
сътрудничеството между гражданите и 
институциите, ролята на 
регионалните и местните органи, 
засилване на гражданския и 
социалния диалог, гарантиране на по-
добър достъп до информация и 
участие при определянето на 
политиките (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация);

Or. en

Изменение 213
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество 
и сътрудничеството между 
гражданите и институциите (в 
рамките на тематичната цел за 
повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация);

iv) насърчаване на правното и 
административно сътрудничество 
и сътрудничеството между 
гражданите и институциите, 
включително необходимата 
инфраструктура (в рамките на 
тематичната цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична 
администрация);

Or. de

Изменение 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iva) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) инвестиции в инфраструктура за 
насърчаване на икономическото и 
функционалното развитие на 
трансграничните региони

Or. en

Изменение 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) сътрудничество между 
предприятия, по-специално между 
МСП, с цел да се подпомага и подкрепя 
устойчивото развитие на тези 
предприятия чрез дейности за 
икономическо, търговско или 
технологично сътрудничество, за 
мобилност или обмен, създаване на 
бизнес инкубатори и мрежа от 
клъстери (в рамките на 
тематичната цел за засилване на 
конкурентоспособността на МСП)

Or. fr

Изменение 216
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) инвестиции в регионални, 
трансгранични електрически 
мрежи за ефективно 
електроснабдяване и в 
пограничните региони.

Or. de

Изменение 217
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) инвестиции, предназначени за 
създаване на трансгранични
транспортни връзки и за подобряване 
на качеството на такива връзки, за 
свързване на граничните региони към 
тези връзки, за развиване на 
трансграничните връзки и за 
създаване на трансгранични системи 
за обществен транспорт (в рамките 
на тематичната цел за насърчаване 
на устойчивия транспорт и 
премахване на пречките в 
инфраструктурите на основни 
мрежи),

Or. fr

Изменение 218
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) инвестиции в здравните и 
социалните инфраструктури и в 
системите за сътрудничество на 
услугите за спешна помощ, които 
допринасят за ефективно използване 
на ресурсите в трансграничните 
региони (в рамките на тематичната 
цел за насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността).

Or. fr

Изменение 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) насърчаване и подобряване на 
качеството на транспорта и 
транспортните връзки между 
трансграничните региони; създаване 
на трансгранични системи за 
обществен транспорт (в рамките на 
тематичната цел за подобряване на 
устойчивия транспорт и премахване 
на пречките в ключовите 
инфраструктури на транспортните 
мрежи);

Or. es

Изменение 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iva) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) насърчаване на местно и 
регионално сътрудничество и 
публично-частно партньорство с цел 
развитие на туризма за укрепване на 
местната култура и традиции на 
общностите от двете страни на 
границата.

Or. en

Обосновка

Туризмът е един от най-важните сектори на европейската икономика и е важно да се 
насърчава трансграничното сътрудничество за повече развитие.

Изменение 221
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iva) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) осъществяване и насърчаване на 
интервенции в сектора на туризма с 
цел развитието на съответните
райони;

Or. it

Изменение 222
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) насърчаване на инвестиции 
за създаване, развиване и 
подобряване на трансграничните 
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и транснационалните 
транспортни връзки.

Or. pt

Изменение 223
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка iva) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) намаляване на различията между 
регионите на Съюза чрез свързването 
на нововъзникващи центрове за 
върхови постижения в по-слабо 
развитите региони с партньори от 
Съюза чрез укрепване на пътя към 
върховите научни постижения.

Or. en

Изменение 224
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) инвестиции, предназначени за 
създаване на трансгранични 
транспортни връзки и за подобряване 
на качеството на такива връзки, за 
свързване на граничните региони към 
тези връзки, за развиване на 
трансграничните връзки и за 
създаване на трансгранични системи 
за обществен транспорт (в рамките 
на тематичната цел за насърчаване 
на устойчивия транспорт и 
премахване на пречките в 
инфраструктурите на основни 
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мрежи),

Or. fr

Изменение 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivб) по трансгранични програми
между Северна Ирландия и 
граничните райони на Ирландия за
подкрепа на мира и помирението,
действия за насърчаване на 
сближаването между общностите и 
подпомагане на укрепването на 
социална и икономическа стабилност 
в съответните региони.

Or. en

Изменение 226
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivб) инвестиции за създаване на 
трансгранични транспортни 
връзки, както и за изграждане на 
трансгранични системи за 
обществен градски транспорт.

Or. de

Изменение 227
Fiorello Provera



PE490.976v01-00 116/187 AM\903764BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) подкрепа за развитието на 
туризма и културата на 
пътуванията като важен източник 
на работни места в граничните 
региони чрез  инвестиции в 
публичните инфраструктури и за 
създаването на съвместни 
трансгранични туристически и 
културни оферти (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
заетостта и подкрепа за
мобилността на работната сила),

Or. fr

Изменение 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и 
стратегии за морските басейни (в 
рамките на всички тематични цели).

Or. fr

Обосновка

Трансграничното сътрудничество може също да участва в съответните региони в
разработването и изпълнението на макрорегионални стратегии и стратегии за 
морските басейни.

Изменение 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivб) развиване на системи за обмен на 
информация през границите (в 
рамките на тематичната цел за 
подобряване на използването и 
качеството на информационните и 
комуникационните технологии и на 
достъпа до тях).

Or. es

Изменение 230
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivб) включително необходимата 
инфраструктура.

Or. pt

Изменение 231
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivб) подкрепа за развитието на 
туризма и културата на 
пътуванията като важен източник 
на работни места в граничните 
региони чрез инвестиции в 
публичните инфраструктури и за 
създаването на съвместни 
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трансгранични туристически и 
културни оферти (в рамките на 
тематичната цел за насърчаване на 
заетостта и подкрепа за
мобилността на работната сила),

Or. fr

Изменение 232
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivв) инвестиции в схеми за 
сътрудничество на 
спасителните служби.

Or. de

Изменение 233
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivв) инвестиции в здравните и 
социалните инфраструктури и в 
системите за сътрудничество на 
услугите за спешна помощ, които 
допринасят за ефективно използване 
на ресурсите в трансграничните 
региони (в рамките на тематичната 
цел за насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността).

Or. fr
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Изменение 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivв) инвестиции в здравните и 
социалните инфраструктури и в 
системите за сътрудничество на 
услугите за спешна помощ (в рамките 
на тематичната цел за насърчаване 
на социалното приобщаване и борба с 
бедността),

Or. fr

Изменение 235
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivв) инвестиции в здравните и 
социалните инфраструктури и в 
системите за сътрудничество на 
услугите за спешна помощ, които 
допринасят за ефективно използване 
на ресурсите в трансграничните 
региони (в рамките на тематичната 
цел за насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността),

Or. fr

Изменение 236
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivг) (нова)
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

ivг) инвестиции в създаването на 
системи за трансграничен обмен 
на информация в областта на 
информационните и 
комуникационните технологии.

Or. de

Изменение 237
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivд) инвестиции в създаването на 
системи за обмен на информация през 
граница (в рамките на тематичната 
цел за подобряване на достъпа до 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ), тяхното 
използване и качество,

Or. fr

Изменение 238
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ivг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivд) инвестиции в създаването на 
системи за обмен на информация през 
граница (в рамките на тематичната 
цел за подобряване на достъпа до 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ), тяхното 



AM\903764BG.doc 121/187 PE490.976v01-00

BG

използване и качество,

Or. fr

Изменение 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация).

заличава се

Or. en

Изменение 240
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация).

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество:

Or. it
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Изменение 241
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация).

б) в областта на транснационалното и 
трансгранично сътрудничество: 
разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни или за 
планинските масиви.

Or. fr

Обосновка

Връзката с макрорегионални стратегии не следва да се отнася само за 
транснационалния компонент, но също и за трансграничния. В действителност 
разработването на макрорегионални стратегии би могло да даде възможност a 
minima за по-добра допълняемост между една транснационална и няколко 
трансгранични програми.

Изменение 242
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация).

б) в областта на транснационалното и 
трансгранично сътрудничество: 
разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни или за 
планинските масиви.

Or. fr
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Изменение 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация).

б) в областта на транснационалното и 
трансгранично сътрудничество: 
разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни или за 
планинските масиви.

Or. fr

Изменение 244
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация).

б) в областта на транснационалното и 
трансгранично сътрудничество: 
разработване и изпълнение на 
макрорегионални стратегии и стратегии 
за морските басейни или за 
планинските масиви.

Or. fr

Изменение 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация). 

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на всички 
тематични цели).

Or. fr

Изменение 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските
басейни (в рамките на тематичната цел 
за повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация).

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработвайки и 
изпълнявайки: макрорегионални 
стратегии; регионални трансгранични 
стратегии като еврорегионите, 
когато не влизат в обхвата на 
трансграничните програми и морски 
стратегии (в рамките на тематичната 
цел за подобряване на 
институционалния капацитет и за 
ефикасна публична администрация).

Or. es

Изменение 247
László Surján

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната цел 
за повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация)

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: 

i) разработване и изпълнение на
транснационални програми, 
включително макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната цел 
за повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация)

ii) разработване и изпълнение на 
програми, които се занимават с 
трансграничните предизвикателства 
с европейско значение, като 
демографски въпроси, намаляване на 
бедността или социално приобщаване 
на ромското население.

Or. en

Изменение 248
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на 
транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната 
цел за повишаване на 
институционалния капацитет и 

б) в областта на 
транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни и действията за 
сближаване на трансграничните 
зони (в рамките на тематичната 
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ефективна публична 
администрация).

цел за повишаване на 
институционалния капацитет на 
транснационалните структури
за сътрудничество и ефективна 
публична администрация).

Or. pl

Изменение 249
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната цел 
за повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация).

б) в областта на транснационалното 
сътрудничество: разработване и 
изпълнение на макрорегионални 
стратегии и стратегии за морските 
басейни (в рамките на тематичната цел 
за повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация и целенасочени 
интервенции в сектора на туризма).

Or. it

Изменение 250
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) развитието и изпълнението на 
макрорегионални стратегии и 
стратегии за морските басейни (в 
рамките на тематичната цел за 
укрепване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация);
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Or. it

Изменение 251
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) развитие на капацитета на 
регионалните и местните 
административни органи за справяне 
с въздействието на демографските 
промени и движението на активното 
население в различен социално-
икономически контекст (в рамките 
на тематичната цел за укрепване на 
институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация)

Or. it

Обосновка

Значението на това териториалната публична администрация да се справя с 
проблемите, свързани с демографските промени, в държави с разнообразна 
демографска структура е тясно свързано с преодоляването на препятствията за 
конкурентоспособността на европейските региони.

Изменение 252
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б) – подточка iii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) насърчаване на политиките за 
устойчива градска мобилност чрез 
осъществяването на иновативни,
измерими и прехвърляеми мерки (в 
рамките на тематичната цел за 
насърчаване на устойчивия 
транспорт и отстраняване на 
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участъците с ограничен капацитет в 
ключови мрежови инфраструктури);

Or. it

Обосновка

Сътрудничеството предоставя възможност за извличане на ползи от опит, придобит 
и чрез други инструменти, посредством използването му по възможно най-добър 
начин в рамките на мрежата. Политиките за градска мобилност са от ключово 
значение за транснационалното сътрудничество.

Изменение 253
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б) – подточка iv) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) насърчаване и подобряване на 
широкото използване на 
информационни и комуникационни 
технологии в селските, 
крайбрежните и отдалечените 
общности (в рамките на 
тематичната цел за подобряване на 
достъпа до информационни и 
комуникационни технологии, както и 
за използването и качеството на 
същите).

Or. it

Обосновка

Използването на информационни и комуникационни технологии в по-голяма степен 
може да бъде решителен стимул за развитие на селските райони и районите, 
изложени на риск от маргинализиране, не само чрез по-добре развита 
инфраструктура, но и чрез въздействие върху културни и организационни аспекти, 
които могат да намерят израз в действия за териториално сътрудничество.

Изменение 254
Patrice Tirolien
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) сътрудничество между 
предприятия, по-специално МСП и 
представителните организации на 
предприятия с цел да се подпомагат и 
подкрепят дейностите за 
икономическо, търговско или 
технологично сътрудничество 
посредством операции за мобилност 
или обмен, за целите,  установени в 
член 5 от Регламент (ЕС) №[...]/2012 
[регламента за ЕФРР]

Or. fr

Изменение 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а) (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

По трансгранични програми между 
Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа на 
мира и помирението ЕФРР спомага 
също така за насърчаване на социална 
и икономическа стабилност в
съответните региони, най-вече с 
действия за насърчаване на
сближаването между общностите.

Or. en

Обосновка

По трансгранични програми между Северна Ирландия и граничните райони на
Ирландия за подкрепа на мира и помирението ЕФРР спомага също така за 
насърчаване на социална и икономическа стабилност в съответните региони, най-вече 
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с действия, които за насърчаване на сближаването между общностите.

Изменение 256
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По трансгранична програма между 
Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа на 
мира и помирението ЕФРР спомага 
също така за насърчаване на социална 
и икономическа стабилност в 
съответните региони, най-вече с 
действия за насърчаване на 
сближаването между общностите.

Or. en

Изменение 257
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка програма за 
сътрудничество се състои от 
приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд, отговаря на една тематична 
цел и включва един или няколко 
инвестиционни приоритета от 
същата тематична цел в 
съответствие с членове 5 и 6 от 
настоящия регламент.

1. Всяка програма за 
сътрудничество се състои от 
приоритетни оси. Всяка 
приоритетна ос се отнася до един 
фонд, отговаря на една тематична 
цел и включва един или няколко 
инвестиционни приоритета от 
същата тематична цел в 
съответствие с членове 5 и 6 от 
настоящия регламент. Една 
приоритетна ос може, ако е 
необходимо, да съдържа един или 
повече допълващи 
инвестиционни приоритети от 
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различни тематични цели, за да 
се постигне засилено 
въздействие и ефективност в 
тематично съгласуван 
интегриран подход.

Or. de

Обосновка

Посредством комбинацията от различни инвестиционни приоритети могат да се 
избегнат паралелизми и дублиране на тематичните цели, вследствие на което 
значително се засилва тематичното фокусиране, без с това да се ограничават 
възможностите за тематично сътрудничество. Освен това по този начин може да 
се държи много по-ефективно сметка за важни за програмата характеристики.

Изменение 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) общите и специфичните показатели 
за крайните продукти и резултатите и —
когато е целесъобразно — базова 
стойност и количествено определена 
целева стойност;

ii) общите и специфичните показатели 
за крайните продукти и резултатите и —
когато е целесъобразно — базова 
стойност и количествено определена 
целева стойност, в съответствие с 
член 15.

Or. fr

Изменение 259
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б) – подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) определяне на приоритетни 
структуриращи проекти, определяни 
по-специално в рамките на
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макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни 
или за планинските масиви

Or. fr

Изменение 260
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б) – подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) определяне на приоритетни 
структуриращи проекти, определяни 
по-специално в рамките на
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни 
или за планинските масиви

Or. fr

Изменение 261
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б) – подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) определяне на приоритетни 
структуриращи проекти, определяни 
по-специално в рамките на
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни 
или за планинските масиви

Or. fr

Изменение 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) механизмите, с които се 
гарантира координацията между 
фондовете, ЕЗФРСР, ЕФМД и 
други инструменти за 
финансиране, национални и на 
Съюза, както и с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ);

i) механизмите, с които се 
гарантира координацията между 
фондовете, ЕЗФРСР, МСЕ и 
ЕФМД и други инструменти за 
финансиране, национални и на 
Съюза, както и с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ);

Or. de

Изменение 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики, 
и по-специално уредбата за прилагане 
на членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР];

ii) планиран интегриран подход към 
териториалното развитие на градските, 
селските и крайбрежните райони и 
районите с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28 и 
29 от Регламент (ЕС) № /2012 [РОР];

Or. en

Изменение 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран ii) когато е целесъобразно, планиран 
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интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики, 
и по-специално уредбата за прилагане 
на членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР];

интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските, 
планинските и крайбрежните райони и 
районите с особени териториални 
характеристики, и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28 
и 29 от Регламент (ЕС) № /2012 [РОР];

Or. fr

Изменение 265
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики, 
и по-специално уредбата за прилагане 
на членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР];

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики 
(планини и острови), и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28 
и 29 от Регламент (ЕС) № /2012 [РОР]; 

Or. fr

Изменение 266
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики, 
и по-специално уредбата за прилагане 
на членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) 

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики 
(планини и острови), и по-специално 
уредбата за прилагане на членове 28 
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№ /2012 [РОР]; и 29 от Регламент (ЕС) № /2012 [РОР];

Or. fr

Изменение 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики, 
и по-специално уредбата за прилагане 
на членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР];

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските и периферните 
градски райони, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики, 
и по-специално уредбата за прилагане 
на членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР];

Or. es

Изменение 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики, 
и по-специално уредбата за прилагане 
на членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР];

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики, 
като районите, които са засегнати 
от неблагоприятни географски, 
демографски или природни условия, и 
по-специално уредбата за прилагане на 
членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР];
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Or. en

Изменение 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики, 
и по-специално уредбата за прилагане 
на членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР];

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към териториалното 
развитие на градските, селските и 
крайбрежните райони и районите с 
особени териториални характеристики, 
като например онези, които са 
засегнати  от неблагоприятни 
природни, географски или демографски 
условия, и по-специално уредбата за 
прилагане на членове 28 и 29 от 
Регламент (ЕС) № /2012 [РОР];

Or. fr

Изменение 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) когато е целесъобразно, списъка на 
градовете, в които ще се изпълняват 
интегрирани действия за устойчиво 
градско развитие; ориентировъчен 
размер на разпределяната годишно от 
ЕФРР подкрепа за тези действия, 
включително средствата, делегирани за 
управление на градовете съгласно 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [ЕФРР];

iii) когато е целесъобразно,
ориентировъчния списък на градовете 
и функционалните територии, в 
които ще се изпълняват интегрирани 
действия за устойчиво градско развитие;
ориентировъчен размер на 
разпределяната годишно от ЕФРР 
подкрепа за тези действия, включително 
средствата, делегирани за управление на 
градовете съгласно член 7, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № […]/2012 [ЕФРР];
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Or. es

Изменение 271
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) определяне на районите, в които ще 
се осъществява водено от общностите 
местно развитие;

iv) определяне на районите, в които ще 
се осъществява водено от общностите 
местно развитие, по-специално в 
районите с териториални специфики 
(планини и острови);

Or. fr

Изменение 272
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) определяне на районите, в които ще 
се осъществява водено от общностите 
местно развитие;

iv) определяне на районите, в които ще 
се осъществява водено от общностите 
местно развитие, по-специално в 
районите с териториални специфики 
(планини и острови);

Or. fr

Изменение 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка v)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

v) когато е целесъобразно, приноса на 
планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

заличава се

Or. en

Изменение 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) когато е целесъобразно, приноса на 
планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

v) за съответните програми, приноса 
на планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

Or. fr

Изменение 275
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) когато е целесъобразно, приноса на 
планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

v) приноса на планираните интервенции 
към макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни или за 
планинските масиви;

Or. fr

Изменение 276
Fiorello Provera
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) когато е целесъобразно, приноса на 
планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

v) приноса на планираните интервенции 
към макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни или за 
планинските масиви;

Or. fr

Изменение 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) когато е целесъобразно, приноса на 
планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

v) приноса на планираните интервенции 
към макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни или за 
планинските масиви;

Or. fr

Изменение 278
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) когато е целесъобразно, приноса на 
планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

v) приноса на планираните интервенции 
към макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни или за 
планинските масиви;

Or. fr
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Изменение 279
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) когато е целесъобразно, приноса 
на планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни;

v) когато е целесъобразно, приноса 
на планираните интервенции към 
макрорегионалните стратегии и 
стратегиите за морските басейни и 
действията за териториалното 
сближаване в 
транснационалните зони;

Or. pl

Изменение 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка vа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) евентуално трансгранична 
инфраструктурна стратегия;

Or. de

Изменение 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка vа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vа) приоритетните структуриращи 
проекти, определени по-специално в 
рамките на макрорегионалните 
стратегии и стратегиите за 
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морските басейни.

Or. fr

Изменение 282
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) планираното използване на 
техническа помощ, включително 
действията за укрепване на 
административния капацитет на 
органите и бенефициерите със 
съответната информация, посочена в 
параграф 2, буква б), за съответната 
приоритетна ос;

i) планираното използване на 
техническа помощ, включително 
действията за укрепване на 
административния капацитет на 
органите, бенефициерите, социалните 
партньори и неправителствени 
организации, както и други 
заинтересовани страни, със 
съответната информация, посочена в 
параграф 2, буква б), за съответната 
приоритетна ос;

Or. en

Изменение 283
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната 
тежест за бенефициерите и на 
планираните действия за нейното 
намаляване, придружени от 
количествени цели;

заличава се

Or. fr
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Изменение 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната 
тежест за бенефициерите и на 
планираните действия за нейното 
намаляване, придружени от 
количествени цели;

заличава се

Or. es

Изменение 285
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната 
тежест за бенефициерите и на 
планираните действия за нейното 
намаляване, придружени от 
количествени цели;

заличава се

Or. fr

Изменение 286
Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната 
тежест за бенефициерите и на 
планираните действия за 
нейното намаляване, придружени 

ii) оценка на административната 
тежест за бенефициерите и на 
органите за управление, както и 
мерки за намаляване на 
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от количествени цели; административната тежест, 
придружени от количествени цели;

Or. de

Изменение 287
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната 
тежест за бенефициерите и на 
планираните действия за нейното 
намаляване, придружени от 
количествени цели;

ii) оценка на административната 
тежест и планирани действия за 
нейното намаляване за 
бенефициерите и органите за 
управление, придружени от 
количествени цели;

Or. de

Обосновка

Намаляването на административната тежест следва да бъде от полза на първо 
място за бенефициерите, но също и за органите за управление.

Изменение 288
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) оценка на административната 
тежест за бенефициерите и на 
планираните действия за нейното 
намаляване, придружени от 
количествени цели;

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Оценката на административната тежест на равнище програмиране би 
представлявала допълнителна административна тежест, която би утежнила 
значително процедурата.

Изменение 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) планирано ангажиране и 
свързване на МСЕ, ЕФРР и TEN-
T;

Or. de

Изменение 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) таблица, в която за целия програмен 
период за програмата за сътрудничество 
и за всяка приоритетна ос се посочва 
размерът на общия финансов бюджетен 
кредит на подкрепата от ЕФРР и 
националното съфинансиране. Когато 
националното съфинансиране е 
съставено от публично и частно 
съфинансиране, в таблицата се дава 
ориентировъчна разбивка на 
публичните и частните източници. Тя 
показва с информативна цел 
предвижданото участие от ЕИБ; 

ii) таблица, в която за целия програмен 
период за програмата за сътрудничество 
се посочва размерът на общия финансов 
бюджетен кредит на подкрепата от 
ЕФРР и националното съфинансиране. 
Таблицата представя  примерно 
разпределение между приоритетните 
оси. Когато националното 
съфинансиране е съставено от публично 
и частно съфинансиране, в таблицата се 
дава ориентировъчна разбивка на 
публичните и частните източници. Тя 
показва с информативна цел 
евентуалния принос на участващите 
в програмата трети държави, и  
предвижданото участие от ЕИБ;
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Or. fr

Обосновка

Оперативната програма следва да може да се  адаптира  към макроикономическите 
промени без пълно преразглеждане на ОП при всеки трансфер на средства между 
приоритетни оси. Освен това е логично от участващите в програмата трети 
държави да се изисква да посочат изрично какво е  финансовото им  участие, за да се 
добие обща представа за наличните финансови средства.

Изменение 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква ж) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) определяне на акредитиращия орган,
управляващия орган и одитиращия 
орган;

i) определяне на управляващия орган и 
одитиращия орган;

Or. es

Изменение 292
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква ж) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) определяне на акредитиращия 
орган, управляващия орган и 
одитиращия орган;

i) определяне на акредитиращия 
орган, управляващия орган и 
одитиращия орган; ако не е 
предвиден ЕГТС като орган за 
управление, резултатът от 
проверката, заедно с кратка 
обосновка, следва да се представи 
в съответствие с член 21;

Or. de
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Изменение 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква ж) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) определяне на акредитиращия орган, 
управляващия орган и одитиращия 
орган;

i) определяне на акредитиращия орган, 
управляващия орган, одитиращия орган 
и, когато е целесъобразно, 
сертифициращия орган.

Or. fr

Обосновка

Изменението е във връзка с възможната гъвкавост по отношение на определянето на 
сертифициращия орган (член 22). Той може да допринесе с експертен опит и помощ за 
доброто управление. Желанието за неговото премахване там, където той е 
ефективен, не е в съответствие със стремежа за по-голямо опростяване.

Изменение 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) описание на конкретните действия, с 
които при избора на операциите се 
отчитат изискванията за опазване на 
околната среда, ресурсната 
ефективност, смекчаването на 
изменението на климата и адаптацията 
към него, превенцията и управлението 
на риска;

i) когато е целесъобразно, описание на 
конкретните действия, с които при 
избора на операциите се отчитат 
изискванията за опазване на околната 
среда, ресурсната ефективност, 
смекчаването на изменението на 
климата и адаптацията към него, 
превенцията и управлението на риска;

Or. en

Изменение 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) описание на конкретните действия за 
насърчаване на равните възможности и 
предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация по 
време на подготовката, разработването 
и изпълнението на програмата за 
сътрудничество, и по-специално във 
връзка с достъпа до финансиране, като 
се имат предвид потребностите на 
различните целеви групи, изправени 
пред риск от подобна дискриминация, и
по-специално изискванията за 
осигуряване на достъпност за хората с 
увреждания;

ii) когато е целесъобразно, описание на 
конкретните действия за насърчаване на 
равните възможности и предотвратяване 
на всякаква дискриминация на основата 
на пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката, 
разработването и изпълнението на 
програмата за сътрудничество, и по-
специално във връзка с достъпа до 
финансиране, като се имат предвид 
потребностите на различните целеви 
групи, изправени пред риск от подобна 
дискриминация, и по-специално 
изискванията за осигуряване на 
достъпност за хората с увреждания;

Or. en

Изменение 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) описание на приноса ѝ за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и — когато е 
целесъобразно — уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалните 
аспекти на пола на програмно и 
оперативно ниво.

iii) описание на приноса ѝ за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и — когато е 
целесъобразно — уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалните 
аспекти на пола на всички етапи на
програмно и оперативно ниво, 
включителнo разработване, 
изпълнение, мониторинг и оценка..

Or. en
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Изменение 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) описание на приноса ѝ за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и — когато е 
целесъобразно — уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалните 
аспекти на пола на програмно и 
оперативно ниво.

iii) когато е целесъобразно, описание 
на приноса ѝ за насърчаване на 
равенството между мъжете и жените и 
— когато е целесъобразно — уредбата, с 
която се гарантира отчитането на 
социалните аспекти на пола на 
програмно и оперативно ниво.

Or. en

Изменение 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

iiia) описание на мерките за 
трансгранично подобряване на 
инфраструктурата;

Or. de

Изменение 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заедно с предложението за програма заличава се
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за сътрудничество държавите членки 
представят становище от 
националните органи по въпросите на 
равенството относно мерките, 
посочени в точки ii) и iii).

Or. en

Изменение 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заедно с предложението за програма 
за сътрудничество държавите членки 
представят становище от 
националните органи по въпросите на 
равенството относно мерките, 
посочени в точки ii) и iii).

заличава се

Or. fr

Обосновка

С цел да се опрости прилагането, подобно изискване е непропорционално при ЕТС и 
има риск да забави програмирането.

Изменение 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Участващите държави членки и трети 
държави или територии, когато има 
такива, потвърждават в писмен вид 
съгласието си със съдържанието на 
програмата за сътрудничество преди 
представянето й в Комисията. Това 

5. Участващите държави членки и трети 
държави или територии, когато има 
такива, потвърждават в писмен вид 
съгласието си със съдържанието на 
програмата за сътрудничество преди 
представянето й в Комисията. Това 
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споразумение включва и ангажимент от 
страна на всички участващи държави
членки да предоставят необходимото 
съфинансиране за изпълнение на 
програмата за сътрудничество.

споразумение включва и ангажимент от 
страна на всички участващи държави
членки да предоставят необходимото 
съфинансиране за изпълнение на 
програмата за сътрудничество и, ако е 
целесъобразно, ангажимент за 
финансов принос от страна на 
третите държави или територии.

Or. es

Изменение 302
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Участващите държави членки и трети 
държави или територии, когато има 
такива, потвърждават в писмен вид 
съгласието си със съдържанието на 
програмата за сътрудничество преди 
представянето й в Комисията. Това 
споразумение включва и ангажимент от 
страна на всички участващи държави
членки да предоставят необходимото 
съфинансиране за изпълнение на 
програмата за сътрудничество.

5. Участващите държави членки и трети 
държави или територии, когато има 
такива, потвърждават в писмен вид 
съгласието си със съдържанието на 
програмата за сътрудничество преди 
представянето й в Комисията. Това 
споразумение включва и ангажимент от 
страна на всички участващи държави
членки да предоставят необходимото 
съфинансиране за изпълнение на 
програмата за сътрудничество и, ако е 
целесъобразно, ангажимент за 
финансов принос от страна на 
третите държави или територии.

Or. es

Обосновка

Повечето от държавите съседи на най-отдалечените региони получават средства от 
ЕФР, но не внасят допълнителни средства за европейското териториално 
сътрудничество. По този начин най-отдалечените региони са задължени да си 
сътрудничат с трети държави, но това сътрудничество е силно ограничено, тъй 
като третите държави не получават допълнителни средства и нямат икономически 
стимули. Поради това не е пропорционално да се изисква потвърждение за съгласие 
от тези трети държави, тъй като това би усложнило още повече осъществяването 
и управлението на тези програми.
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Изменение 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Участващите държави членки и трети 
държави или територии, когато има 
такива, потвърждават в писмен вид 
съгласието си със съдържанието на 
програмата за сътрудничество преди 
представянето й в Комисията. Това 
споразумение включва и ангажимент от 
страна на всички участващи държави
членки да предоставят необходимото 
съфинансиране за изпълнение на 
програмата за сътрудничество. 

5. Участващите държави членки и трети 
държави или територии и, когато са 
приели поканата да участват в 
програмите за сътрудничество, трети 
държави или територии потвърждават в 
писмен вид съгласието си със 
съдържанието на програмата за 
сътрудничество преди представянето й в 
Комисията. Това споразумение включва 
и ангажимент от страна на всички 
участващи държави членки и, ако е 
възможно, трети държави и 
територии, да предоставят 
необходимото съфинансиране за 
изпълнение на програмата за 
сътрудничество

Or. fr

Изменение 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки изготвят 
програмата за сътрудничество в 
съответствие с приетия от Комисията 
образец.

6. Участващите държави членки и, 
когато са приели поканата да 
участват в програмите за 
сътрудничество, трети държави и 
територии, изготвят програмата за 
сътрудничество в съответствие с 
приетия от Комисията образец. Чрез 
дерогация от параграф 5, когато 
програмите за сътрудничество 
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включват най-отдалечени региони и 
трети държави съответната 
държава членка ще трябва да се 
консултира с третите държави, 
преди да представи на Комисията 
програмите. В този случай 
съгласието относно съдържанието 
на програмите за сътрудничество и 
възможният принос на третите 
държави може да бъде изразено чрез 
приетите протоколи от 
консултативните срещи с третите 
държави или чрез решение на 
регионалните органи за 
сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид сложността и многообразието на програмите за 
сътрудничество на най-отдалечените региони (участници в които обикновено са  
трети държави от АКТБ), е необходимо да се либерализира изискването, според 
което една програма за сътрудничество може да бъде представена на Комисията 
едва след като е получила писменото съгласие на участващите трети държави 
относно съдържанието на програмата, тъй като това изискване дори излага на риск 
от блокиране на програмата поради повтарящи се геополитически конфликти, които 
не са свързани с целите на териториалното сътрудничество.

Изменение 305
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато за 
изпълнението на съвместния план 
за действие, посочен в член 93, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР], като бенефициер 
отговаря ЕГТС, служители на 
съвместния секретариат на 
програмата за сътрудничество и 
членове на Общото събрание на 

В случаите, когато за 
изпълнението на съвместния план 
за действие, посочен в член 93, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР], като бенефициер 
отговаря ЕГТС или друго 
юридическо лице, учредено в 
съответствие със 
законодателството на една от 
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ЕГТС могат да участват като 
членове в управителния комитет 
по член 97, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № /2012 [РОР]. 
Членовете на Общото събрание на 
ЕГТС не могат да представляват 
мнозинство в управителния съвет.

участващите държави, 
служители на съвместния 
секретариат на програмата за 
сътрудничество и членове на 
Общото събрание на ЕГТС могат 
да участват като членове в 
управителния комитет по член 97, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР]. Членовете на Общото 
събрание на ЕГТС не могат да 
представляват мнозинство в 
управителния съвет.

Or. pl

Изменение 306
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водено от общностите местно развитие 
съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР] може да се осъществява по 
програми за трансгранично 
сътрудничество, при условие че в 
състава на местната група за развитие 
участват представители на поне две 
държави, една от които е държава
членка.

Водено от общностите местно развитие 
съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР] може да се осъществява по 
програми за трансгранично 
сътрудничество, при условие че в 
състава на местната група за развитие 
участват местни представители на поне 
две държави, една от които е държава
членка.

Or. it

Изменение 307
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междинният орган по програмите Междинният орган по програмите 
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за сътрудничество, който 
управлява и реализира 
интегрираните териториални 
инвестиции, посочени в член 99, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР], е ЕГТС или друго 
юридическо лице, учредено в 
съответствие със 
законодателството на една от 
участващите държави, при 
условие че негови учредители са 
публични органи от поне две 
участващи държави.

за сътрудничество, който 
управлява и реализира 
интегрираните териториални 
инвестиции, посочени в член 99, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР], е ЕГТС или друго 
юридическо лице, учредено в 
съответствие със 
законодателството на една от 
участващите държави.

Or. pl

Изменение 308
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Междинният орган по програмите за 
сътрудничество, който управлява и 
реализира интегрираните териториални 
инвестиции, посочени в член 99, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № /2012 
[РОР], е ЕГТС или друго юридическо 
лице, учредено в съответствие със 
законодателството на една от 
участващите държави, при условие че 
негови учредители са публични органи 
от поне две участващи държави.

Междинният орган по програмите за 
сътрудничество, който управлява и 
реализира интегрираните териториални 
инвестиции, посочени в член 99, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № /2012 
[РОР], може да бъде ЕГТС или друго 
юридическо лице, учредено в 
съответствие със законодателството на 
една от участващите държави, при 
условие че негови учредители са 
публични органи от поне две участващи 
държави.

Or. en

Изменение 309
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операции по програмите за 
сътрудничество се избират от 
мониторинговия комитет, посочен 
в член 41 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [РОР].

1. Операции по програмите за 
сътрудничество се избират от 
мониторинговия комитет, посочен 
в член 41 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [РОР] или от 
управителен съвет, който също 
докладва.

Or. de

Обосновка

Възможността за използване на управителен съвет следва непременно да се вземе под 
внимание, защото само по този начин може да се гарантира, че ще могат да се 
дискутират на регионално равнище стратегически теми и проекти в подходящ 
работен формат.

Изменение 310
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В избраните операции за трансгранично 
и транснационално сътрудничество 
участват бенефициери най-малко от две 
участващи държави, поне една от 
които е държава членка. Определена 
операция може да се изпълнява на 
територията на една-единствена 
държава, при условие че от това ще се 
възползва целият програмен район.

В избраните операции за трансгранично 
и транснационално сътрудничество 
участват бенефициери най-малко от две 
участващи държави. Определена 
операция може да се изпълнява на 
територията на една-единствена 
държава, при условие че от това ще се 
възползва целият програмен район.

Or. fr

Обосновка

Когато е целесъобразно, е необходимо да се предостави възможност на регионалните 
и местните органи с изборен мандат да си сътрудничат без прякото участие на
държава членка.
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Изменение 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горепосочените условия не се 
отнасят за действия в рамките на 
трансгранични програми между 
Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа на 
мира и помирението, посочени във 
втората алинея на член 6.

Or. en

Изменение 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В избраните операции за трансгранично 
и транснационално сътрудничество 
участват бенефициери най-малко от две 
участващи държави, поне една от които 
е държава членка. Определена операция 
може да се изпълнява на територията на 
една-единствена държава, при 
положение че от това ще се възползва 
целия програмен район.

В избраните операции за трансгранично 
и транснационално сътрудничество и в 
допълнителните средства, 
предвидени в член 4, параграф 2, 
участват бенефициери най-малко от две 
участващи държави, поне една от които 
е държава членка. Определена операция 
може да се изпълнява на територията на 
една-единствена държава, при 
положение че от това ще се възползва 
целия програмен район.

Or. es
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Изменение 313
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В избраните операции за трансгранично 
и транснационално сътрудничество 
участват бенефициери най-малко от две 
участващи държави, поне една от които 
е държава членка. Определена операция 
може да се изпълнява на територията на 
една-единствена държава, при 
положение че от това ще се възползва 
целия програмен район.

В избраните операции за трансгранично 
и транснационално сътрудничество и в 
допълнителните средства, 
предвидени в член 4, параграф 2, 
участват бенефициери най-малко от две 
участващи държави, поне една от които 
е държава членка. Определена операция 
може да се изпълнява на територията на 
една-единствена държава, при 
положение че от това ще се възползва 
целия програмен район.

Or. es

Обосновка

Тематичните области и условията за осъществяване на различните сфери на 
сътрудничество следва да бъдат хармонизирани. При установяването на изискването 
допълнителните средства да имат тематичната концентрация на 
транснационалното сътрудничество, не е предвидено съгласуването на изискванията 
за подбор на операциите, което се разширява с предложеното изменение.

Изменение 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горепосочените условия не се 
отнасят за действия в рамките на 
трансгранични програми между 
Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа на 
мира и помирението, посочени във 
втората алинея на член 6.
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Or. en

Обосновка

Предвид значението на трансграничните програми за мира и помирението в региона, 
както и положителния принос, който ЕС може да има в това отношение, е важно да 
това да бъде упоменато в основната част на регламента, както и в съображението. 
Трансграничните програми в подкрепа на мира и помирението в този регион трябва да 
имат гъвкавостта да подкрепят проекти между различни общности в една държава
членка.

Изменение 315
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горепосочените условия не се 
отнасят за действия в рамките на 
трансгранични програми между 
Северна Ирландия и граничните 
райони на Ирландия за подкрепа на 
мира и помирението, посочени във 
втората алинея на член 6.

Or. en

Изменение 316
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В операции в областта на 
междурегионалното сътрудничество по 
член 2, параграф 3, букви а) и б) 
участват бенефициери най-малко от три 
държави, поне две от които са 
държави членки.

В операции в областта на 
междурегионалното сътрудничество по 
член 2, параграф 3, букви а) и б) 
участват бенефициери най-малко от три 
държави.
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Or. fr

Обосновка

Когато е целесъобразно, е необходимо да се предостави възможност на регионалните 
и местните органи с изборен мандат да си сътрудничат без прякото участие на 
държава членка.

Изменение 317
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В операции в областта на 
междурегионалното
сътрудничество по член 2, 
параграф 3, букви а) и б) участват 
бенефициери най-малко от три 
държави, поне две от които са 
държави членки.

В операции в областта на 
междурегионалното и 
транснационалното
сътрудничество по член 2, 
параграф 3, букви а) и б) участват 
бенефициери най-малко от три 
държави, поне две от които са 
държави членки.

Or. pt

Изменение 318
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 ЕГТС или друго 
юридическо лице, учредено в 
съответствие със 
законодателството на една от 
участващите държави, може да 
кандидатства като единствен 
бенефициер за определена 
операция, при  условие че 
учредителите са публични 

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 2 ЕГТС или друго 
юридическо лице, учредено в 
съответствие със 
законодателството на една от 
участващите държави, може да 
кандидатства като единствен 
бенефициер при трансгранично,
транснационално и 
междурегионално
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органи и организации от: поне 
две участващи държави при 
трансгранично и транснационално 
сътрудничество и поне три 
участващи държави при 
междурегионално 
сътрудничество.

сътрудничество.

Or. pl

Изменение 319
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бенефициерите си сътрудничат при
разработването, изпълнението, 
осигуряването на персонал и 
финансирането на операциите.

4. Бенефициерите си сътрудничат по
най-малко три от следните 
направления за всяка операция:
разработване, изпълнение, 
осигуряване на персонал и 
финансиране.

Or. en

Изменение 320
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бенефициерите си сътрудничат при
разработването, изпълнението, 
осигуряването на персонал и 
финансирането на операциите.

4. Бенефициерите си сътрудничат по 
най-малко две от следните 
направления за всяка операция:
разработване, изпълнение, 
осигуряване на персонал и 
финансиране.

Or. en



AM\903764BG.doc 161/187 PE490.976v01-00

BG

Изменение 321
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бенефициерите си сътрудничат 
при разработването, 
изпълнението, осигуряването на 
персонал и финансирането на 
операциите.

4. Бенефициерите си сътрудничат 
принципно при разработването, 
изпълнението, осигуряването на 
персонал и финансирането на 
операциите, освен в случаите, 
когато е обосновано изключение 
поради несъразмерно висока 
административна тежест.

Or. de

Обосновка

Изпълнението на всичките четири критерия в проектната практика често е много 
трудно въпреки всички усилия. Следователно в отделни случаи следва да може да се 
обоснове дерогация.

Изменение 322
Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бенефициерите си сътрудничат 
при разработването, изпълнението, 
осигуряването на персонал и 
финансирането на операциите.

4. Бенефициерите си сътрудничат 
при разработването, изпълнението, 
осигуряването на персонал и 
финансирането на операциите, 
освен ако не са налице основания, 
които свидетелстват против 
това и доколкото е възможно за 
тях.

Or. de
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Изменение 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бенефициерите си сътрудничат при 
разработването, изпълнението, 
осигуряването на персонал и 
финансирането на операциите.

4. Бенефициерите си сътрудничат при 
разработването, изпълнението, 
осигуряването на персонал и 
финансирането на операциите. За 
програмите, които включват най-
отдалечените региони и трети 
държави, могат да бъдат проверени 
най-малко две от тези условия;

Or. fr

Обосновка

В контекста на сътрудничеството между НОР и съседни трети държави  е трудно 
спазването на всички посочени условия за избор. Необходимо е чрез дерогация НОР да 
продължат да разполагат с възможността да спазват само 2 от 4-те условия.

Изменение 324
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бенефициерите си сътрудничат при 
разработването, изпълнението, 
осигуряването на персонал и 
финансирането на операциите.

4. Бенефициерите си сътрудничат при 
разработването, изпълнението, 
осигуряването на персонал и 
финансирането на операциите. Що се 
отнася до програмите, включващи
региони, посочени в член 349 от 
ДФЕС, могат да бъдат проверени 
само две от тези четири условия. 

Or. fr
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Обосновка

Като има предвид специфичния контекст на сътрудничество на регионите, посочен в 
член 349 от ДФЕС, и на съседните трети държави, е изключително трудно да се 
спазват тези четири условия. Ето защо по отношение на тези региони се предлага да 
се запази положението, което важи за настоящия програмен период, според което 
трябва да бъдат спазвани само 2 от тези 4 условия.

Изменение 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 април 2016 г. и до 30 април
всяка следваща година до 2022 г.
включително управляващият орган 
представя на Комисията годишен 
доклад в съответствие с член 44, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР]. Представеният през 
2016 г. доклад обхваща финансовата 
2014 и 2015 г. и периода от началната 
дата за допустимост на разходите до 
31 декември 2013 г.

1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни всяка 
следваща година до 2022 г.
включително управляващият орган 
представя на Комисията годишен 
доклад в съответствие с член 44, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР]. Представеният през 
2016 г. доклад обхваща финансовата 
2014 и 2015 г. и периода от началната 
дата за допустимост на разходите до 
31 декември 2013 г..

Or. fr

Обосновка

Срокът от 4 месеца е много кратък в сравнение с настоящия 6-месечен период, при 
това в рамките на повишаване на административните и финансови задължения.

Изменение 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква aa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) по възможност всички данни 
следва да се разделят по пол.

Or. en

Изменение 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напредъка по изпълнението на 
действия, целящи да повишат 
капацитета на органите и 
бенефициерите да администрират и да 
използват ЕФРР;

б) когато е целесъобразно, напредъка 
по изпълнението на действия, целящи да 
повишат капацитета на органите и 
бенефициерите да администрират и да 
използват ЕФРР;

Or. en

Изменение 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предприетите конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 
на дискриминация, включително 
достъпност за хора с увреждания, както 
и създадената уредба, с която се 
гарантира отчитането на социалните 
аспекти на пола в оперативната 
програма и операциите;

г) когато е целесъобразно, 
предприетите конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 
на дискриминация, включително 
достъпност за хора с увреждания, както 
и създадената уредба, с която се 
гарантира отчитането на социалните 
аспекти на пола в оперативната 
програма и операциите;

Or. en
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Изменение 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предприетите конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 
на дискриминация, включително 
достъпност за хора с увреждания, както 
и създадената уредба, с която се 
гарантира отчитането на социалните 
аспекти на пола в оперативната 
програма и операциите;

г) когато е целесъобразно,
предприетите конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и за предотвратяване 
на дискриминация, включително 
достъпност за хора с увреждания, както 
и създадената уредба, с която се 
гарантира отчитането на социалните 
аспекти на пола в оперативната 
програма и операциите;

Or. fr

Изменение 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предприетите действия за 
насърчаване на устойчивото развитие;

д) когато е целесъобразно, 
предприетите действия за насърчаване 
на устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 331
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите показатели, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, се използват по 
целесъобразност и в съответствие с 
член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР]. За базовите им 
стойности се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 
2022 г.

Моделите за общи показатели, 
посочени в приложението към 
настоящия регламент, се използват по 
целесъобразност и в съответствие с 
член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР]. За базовите им 
стойности се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 
2022 г.

Or. fr

Изменение 332
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите показатели, посочени в 
приложението към настоящия 
регламент, се използват по 
целесъобразност и в съответствие с 
член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР]. За базовите им 
стойности се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 
2022 г.

Моделите за общи показатели, 
посочени в приложението към 
настоящия регламент, се използват по 
целесъобразност и в съответствие с 
член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР]. За базовите им 
стойности се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 
2022 г.

Or. fr

Изменение 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите показатели, посочени в Общите примерни показатели, 
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приложението към настоящия 
регламент, се използват по 
целесъобразност и в съответствие с член 
24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР].. За базовите им стойности 
се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 
2022 г.

посочени в приложението към 
настоящия регламент, се използват по 
целесъобразност и в съответствие с член 
24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
/2012 [РОР].. За базовите им стойности 
се задава нула и се определят 
количествени цели с натрупване за 
2022 г.

Or. es

Изменение 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде 
по-малка от 1 500 000 EUR.

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество. За програмите, които 
срещат особени трудности при 
осъществяването, Комисията може 
да разреши, при представяне на 
обосновано искане, сумата от ЕФРР, 
предназначена за техническа помощ, 
да бъде ограничена до 8 % от общата 
сума, разпределена за програмата за 
сътрудничество. За програмите, за 
които сумата от ЕФРР е по-малка 
от 50 000 000 EUR, размерът на 
техническата помощ се договаря 
между държавите членки, 
съответните трети държави и 
Комисията.

Or. fr

Обосновка

Европейското териториално сътрудничество осъществява сложни и многоизмерни 
сътрудничества, обединявайки партньори от различни държави членки. Размерът на 
техническата помощ трябва да може да бъде увеличаван, когато има трудности при 
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изпълнението. Освен това за малките програми, чиито фиксирани разходи се 
различават малко от тези на големите програми, минималният таван не решава 
проблема, особено ако сумата, разпределена за ЕТС, се увеличи до 7 %.

Изменение 335
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде 
по-малка от 1 500 000 EUR.

Сумата на разпределените средства от
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 336
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR.

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 200 000 EUR.

Or. en

Изменение 337
Patrice Tirolien
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Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR.

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR, с изключение 
на програмите, които срещат 
особени трудности в прилагането или 
покриват много голямо пространство 
за сътрудничество, което оправдава 
по-висок размер на техническа 
помощ. Тези искания за дерогация 
трябва да бъдат надлежно 
обосновани.

Or. fr

Обосновка

Размерът на техническата помощ в рамките на програмите за териториално 
сътрудничество не може да бъде същият като този за регионалните програми. 
Необходимо е да се даде възможност за увеличаване на процента, предназначен за 
техническа помощ за сътрудничеството, като се има предвид, че са засегнати 
различни органи от няколко държави членки, или дори от такива, които не са членки 
на ЕС.

Изменение 338
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR.

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR, с изключение 
на програмите, които срещат 
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особени трудности в прилагането или 
покриват много голямо пространство 
за сътрудничество, което оправдава 
по-висок размер на техническа 
помощ. Тези искания за дерогация 
трябва да бъдат надлежно 
обосновани.

Or. fr

Изменение 339
László Surján

Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR.

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR, като 
същевременно се запазва 
възможността за разглеждане на 
отделни случаи, представени от 
държавите членки.

Or. en

Изменение 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
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малка от 1 500 000 EUR. малка от 1 500 000 EUR, освен по 
отношение на най-отдалечените 
региони, в които предвиденият 
процент за техническа помощ може 
да се увеличи до 10 %.

Or. es

Изменение 341
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR.

Сумата на разпределените средства от 
ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR. За най-
отдалечените региони тази сума 
може да се увеличи до 10 %.

Or. es

Обосновка

Поради географското разположение и това че включват сътрудничество с трети 
държави и съседни територии, програмите за териториално сътрудничество на най-
отдалечените региони са много скъпи за управление. Поради това те се считат за 
програми с незначителен икономически принос. Следователно процентът за 
техническа помощ следва да бъде увеличен.

Изменение 342
Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата на разпределените средства от Сумата на разпределените средства от 
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ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR.

ЕФРР за техническа помощ се 
ограничава до 6 % от общата сума, 
разпределена за програмата за 
сътрудничество, но не може да бъде по-
малка от 1 500 000 EUR, с изключение 
на програмите, които срещат 
особени трудности в прилагането или 
покриват много голямо пространство 
за сътрудничество, което оправдава 
по-висок размер на техническа 
помощ. Тези искания за дерогация 
трябва да бъдат надлежно 
обосновани.

Or. fr

Изменение 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29, с които 
се определят допълнителни специални 
правила за допустимост на разходите по 
програмите за сътрудничество.

1. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 29, с които 
се определят допълнителни специални 
правила за допустимост на разходите по 
програмите за сътрудничество. Във 
връзка с това Комисията създава 
специални разпоредби относно 
прилагането на правилата в 
областта на държавните помощи в 
контекста на програмите за 
сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

Различните тълкувания на законодателството, свързано със схемите за държавни 
помощи, затрудняват участието на частните оператори в програмите за 
сътрудничество. Комисията следва да може да създаде специални разпоредби за 
Европейското териториално сътрудничество относно прилагането на тези правила.
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Изменение 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат правилата за 
допустимост, определени по силата на 
или на основание на членове 55—61 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР], 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [ЕФРР] или
настоящия регламент, мониторинговият 
комитет определя правила за 
допустимост за цялата програма за 
сътрудничество.

2. Без да се засягат правилата за 
допустимост, определени по силата на 
или на основание на членове 55—61 от 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР], 
Регламент (ЕС) № […]/2012 [ЕФРР],
настоящия регламент или въз основа на 
него, мониторинговият комитет 
определя правила за допустимост за 
цялата програма за сътрудничество. 

Or. en

Изменение 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, които не са уредени от 
правилата за допустимост, определени 
по силата на или на основание на 
членове 55—61 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР], Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [ЕФРР], настоящия 
регламент или от мониторинговия 
комитет, се прилагат националните 
правила на държавата, в която са 
извършени разходите. 

3. В случаите, които не са уредени от 
правилата за допустимост, определени 
по силата на или на основание на 
членове 55—61 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР], Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [ЕФРР], настоящия 
регламент или от мониторинговия 
комитет, се прилагат националните 
правила на държавата членка на 
бенефициера, който е извършил
разходите.

Or. fr
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Обосновка

Позоваването на държавата, където са извършени разходите, води до риск от много 
голяма сложност в управлението на операциите и програмите. Проследяването на 
разходите в зависимост от мястото, където са направени, а не от 
местоположението на партньора, който ги извършва, е прекалено сложно.

Изменение 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, които не са уредени от 
правилата за допустимост, определени 
по силата на или на основание на 
членове 55—61 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [РОР], Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [ЕФРР], настоящия регламент 
или от мониторинговия комитет, се 
прилагат националните правила на 
държавата, в която са извършени 
разходите.

3. В случаите, които не са уредени от 
правилата за допустимост, определени 
по силата на или на основание на 
членове 55—61 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [РОР], Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [ЕФРР], настоящия регламент 
или въз основа на него, или от 
мониторинговия комитет, се прилагат 
националните правила на държавата, в 
която са извършени разходите.

Or. en

Изменение 347
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за персонал могат да се 
изчисляват при единна ставка в размер 
до 15 % от преките разходи, различни от 
разходите за персонал по съответната 
операция.

Разходите за персонал могат да се 
изчисляват при единна ставка в размер 
до 10 % от преките разходи, различни от 
разходите за персонал по съответната 
операция.

Or. en
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Изменение 348
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за персонал могат да се 
изчисляват при единна ставка в 
размер до 15 % от преките 
разходи, различни от разходите за 
персонал по съответната операция.

Разходите за персонал могат да се 
изчисляват при единна ставка в 
размер до 20 % от преките 
разходи, различни от разходите за 
персонал по съответната операция.

Or. pl

Изменение 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операции по програми за 
сътрудничество, които са предмет на 
дерогациите по параграфи 2 и 3, се 
изпълняват в частта от програмния 
район, която е на територията на 
Съюза („част на програмния район в 
Съюза“).

1. Операции по програми за 
сътрудничество, които са предмет на 
дерогациите по параграф 2, се 
изпълняват в програмния район.

Or. fr

Изменение 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – точка 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган следва да 
одобри трансграничен или 
транснационален проект, 
координиран от ЕГТС извън 
територията на сътрудничество, 
при условие че дейността се извършва 
в района на осъществяване на 
програмата.

Or. es

Изменение 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган има право да 
приеме цялата операция или част от нея 
да се осъществява на територия извън 
частта на програмния район в Съюза, 
при положение че бъдат изпълнени 
всички от посочените по-долу условия:

2. Управляващият орган има право да 
приеме цялата операция или част от нея 
да се осъществява на територия извън 
частта на програмния район, при 
положение че бъдат изпълнени всички 
от посочените по-долу условия:

Or. fr

Изменение 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпределената обща сума по 
програмата за сътрудничество за 
операции на територия извън частта 
на програмния район в Съюза не 
надвишава 20 % от подкрепата от 

заличава се



AM\903764BG.doc 177/187 PE490.976v01-00

BG

ЕФРР на програмно равнище или 30 % 
по програми за сътрудничество, при 
които частта на програмния район в 
Съюза са най-отдалечените региони; 

Or. fr

Обосновка

С изменението се цели да бъде опростено осъществяването на ЕТС. Проследяването 
и контролът на разходите, извършени извън района на програмата, са скъпи, сложни 
и изискват време. Твърде малко вероятно е партньорите, участващи в програма за 
сътрудничество, да решат да инвестират големи суми извън района на програмата, 
като спазват условията, посочени в член 19, параграф 2, буква a).

Изменение 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разходите за операции, свързани с 
дейности за популяризация и
изграждане на капацитет, могат да 
се извършват на територия извън 
частта на програмния район в Съюза, 
при положение че бъдат изпълнени 
условията, посочени в параграф 2, 
буква а) и параграф 2, буква в).

заличава се

Or. fr

Обосновка

С изменението се цели да бъде опростено осъществяването на ЕТС. Проследяването 
и контролът на разходите, извършени извън района на програмата, са скъпи, сложни 
и изискват време. Твърде малко вероятно е партньорите, участващи в програма за 
сътрудничество, да решат да инвестират големи суми извън района на програмата, 
като спазват условията, посочени в член 19, параграф 2, буква a).

Изменение 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на член 113, параграфи 1 
и 2 от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] 
държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, 
определят един-единствен управляващ 
орган и един-единствен одитиращ орган 
за целите на член 113, параграф 4 от 
същия регламент, които трябва да 
бъдат разположени в една и съща 
държава членка. 

1. За целите на член 113, параграфи 1 
и 2 от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] 
държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, 
определят един-единствен управляващ 
орган, за целите на член 113, параграф 
2 от същия  регламент, един 
сертифициращ орган  и един-
единствен одитиращ орган за целите на 
член 113, параграф 4 от същия 
регламент. Управляващият орган и 
одитиращият орган са разположени в 
една и съща държава членка.

Държавите членки, които участват в 
програма за сътрудничество, могат 
да определят един-единствен 
управляващ орган, който изпълнява 
функциите и на сертифициращ орган. 
Определянето не засяга 
разпределянето на отговорностите 
между държавите членки, които 
участват в същата програма, по 
отношение на извършването на 
финансови корекции, както е 
определено в програмата за 
сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

В рамките на програмите за териториално сътрудничество, когато ефективността 
на сертифициращите органи е доказана, както по отношение на вложения експертен 
опит, така и на ползата за управляваните програми (по отношение на опростяване на 
процедурите, хармонизиране на правилата за контрол, намаляване на нередностите и 
управление на разходите), държавите членки следва да разполагат със свободата да 
запазят разделението на двете функции.

Изменение 355
Francesco De Angelis
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на член 113, параграфи 1 и 
2 от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] 
държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, 
определят един-единствен управляващ 
орган и един-единствен одитиращ орган 
за целите на член 113, параграф 4 от 
същия регламент, които трябва да 
бъдат разположени в една и съща 
държава членка.

1. За целите на член 113, параграфи 1 и 
2 от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] 
държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, 
определят един-единствен управляващ 
орган и един-единствен одитиращ орган 
за целите на член 113, параграф 4 от 
същия регламент. Управляващият 
органи и одитиращият орган трябва 
да бъдат разположени в една и съща 
държава членка. Държавата членка, 
която участва в програма за 
сътрудничество, може да определи 
един-единствен управляващ орган за 
изпълнение на функциите на 
сертифициращ орган. Назначаването 
не засяга разпределянето на 
задълженията във връзка с 
прилагането на финансови корекции 
между участващите държави членки, 
заложено в програмата за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 356
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако не е предвиден ЕГТС като 
орган за управление, по време на 
разработването на програмата за 
сътрудничество държавите 
членки проверяват дали целите на 
програмата за сътрудничество 
биха се осъществили по-добре чрез 
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използване на ЕГТС като орган за 
управление.

Or. de

Изменение 357
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Предложение за регламент
Член 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, имат 
право да използват ЕГТС и да я 
натоварят с управлението на програмата 
за сътрудничество или част от нея, по-
специално като ѝ възложат 
отговорностите на управляващ орган.

Държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, имат 
право да използват ЕГТС и да я 
натоварят с управлението на програмата 
за сътрудничество или част от нея, по-
специално като ѝ възложат 
отговорностите на управляващ орган.
Трябва да се гaрантира, че е спазен 
принципът на партньорство в 
съответствие с член 5 от Регламент 
(ЕС) № [...РОР]1.
__________________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Изменение 358
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, 
имат право да използват ЕГТС и да 
я натоварят с управлението на 
програмата за сътрудничество или 

Държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, 
имат право да използват ЕГТС или 
друго юридическо лице, учредено 
в съответствие със 
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част от нея, по-специално като й
възложат отговорностите на 
управляващ орган.

законодателството на една от 
участващите държави, и да ги 
натоварят с управлението на 
програмата за сътрудничество или 
част от нея, по-специално като й
възложат отговорностите на 
управляващ орган.

Or. pl

Изменение 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган на програмата 
за сътрудничество изпълнява функциите 
на управляващ орган и на 
сертифициращ орган, предвидени в 
членове 114—115 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР].

1. Управляващият орган на програмата 
за сътрудничество изпълнява функциите 
на управляващ орган, предвидени в 
член 114 от Регламент (ЕС) № […]/2012 
[РОР].

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 20.

Изменение 360
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато управляващият орган не може да 
извършва проверките по член 114, 
параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР] в целия програмен 
район, всяка държава членка или трета 

Когато управляващият орган не може да 
извършва проверките по член 114, 
параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР] в целия програмен 
район, всяка държава членка или трета 
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държава определя отговорен орган или 
лице, което отговаря за извършването на 
такива проверки на бенефициерите на 
нейна територия („контрольор/и“).

държава, в съгласие с регионалните и 
местни органи с изборен мандат,
определя отговорен орган или лице, 
което отговаря за извършването на 
такива проверки на бенефициерите на 
нейна територия („контрольор/и“).

Or. fr

Изменение 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По възможност за контрольори се 
определят същите органи, които 
отговарят за извършването на 
такива проверки по оперативните 
програми по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ или, 
когато участват трети държави, за 
извършването на съпоставими 
проверки по инструментите на 
външната политика на Съюза.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Поради специфичните правила за допустимост на ЕТС не е задължително да се 
определят същите контрольори за програмите по ЕТС и програмите по цел 
„Инвестиции за растеж и работни места“.

Изменение 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 22а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Функции на сертифициращия орган 

Сертифициращият орган на програма 
за сътрудничество поема функциите, 
определени в член 115 от Регламент 
(ЕС) № [...]/2012 [Регламент за 
общоприложимите разпоредби —
РОР]. Ако е определен един-единствен 
управляващ орган, той поема 
функциите, определени в членове 114 
и 115 от същия регламент.

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 20.

Изменение 363
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Акредитация
Управляващият орган се акредитира 
от акредитиращия орган на 
държавата членка, в която е 
разположен управляващият орган.

Or. fr

Обосновка

Предлага се заличаване на акредитацията във връзка с целта за териториално 
сътрудничество, тъй като желаем да я заличим и в общия регламент. Действително 
подобна акредитация значително би забавила и усложнила процедурите.
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Изменение 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган гарантира, че 
водещият или единствен бенефициер 
възстановява всички суми, платени в 
резултат на нередности. 
Бенефициерите връщат на водещия 
бенефициер всички неправомерно 
платени суми.

2. Управляващият орган гарантира, че 
крайният бенефициер възстановява 
всички суми, платени в резултат на 
нередности. Крайните бенефициери
връщат на управляващия орган всички 
неправомерно платени суми.

Or. en

Изменение 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако водещият бенефициер не успее 
да осигури връщане на средствата от 
останалите бенефициери или 
управляващият орган не успее да 
осигури връщане на средствата от 
водещия или единствен бенефициер, 
държавата членка или третата държава, 
на чиято територия се намира, а за 
ЕГТС — на чиято територия е 
регистриран съответният бенефициер, 
възстановява на управляващия орган 
неправомерно платената на 
бенефициера сума. Управляващият 
орган носи отговорност за 
възстановяването на съответните суми в 
общия бюджет на Съюза в съответствие 
с разпределението на задълженията 
между участващите държави членки, 
заложено в програмата за 
сътрудничество.

3. Ако управляващият орган не успее да 
осигури връщане на средствата от 
крайния бенефициер, държавата членка 
или третата държава, на чиято 
територия се намира, а за ЕГТС — на 
чиято територия е регистриран 
съответният бенефициер, възстановява 
на управляващия орган неправомерно 
платената на бенефициера сума. 
Управляващият орган носи отговорност 
за възстановяването на съответните 
суми в общия бюджет на Съюза в 
съответствие с разпределението на 
задълженията между участващите 
държави членки, заложено в програмата 
за сътрудничество.
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Or. en

Изменение 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подробни правила относно 
финансовото управление, 
програмирането, мониторинга, оценката 
и контрола на участието на трети 
държави в програми за транснационално 
и междурегионално сътрудничество 
съгласно член 3, параграф 4, втора 
алинея и параграф 5 се определят по 
целесъобразност в съответната програма 
за сътрудничество и/или в съответното 
финансово споразумение между 
Комисията, всяка от третите държави и 
държавата членка, на чиято територия 
се намира управляващият орган на 
съответната програма за 
сътрудничество.

Подробни правила относно 
финансовото управление, 
програмирането, мониторинга, оценката 
и контрола на участието на трети 
държави в програми за трансгранично,
транснационално и междурегионално 
сътрудничество съгласно член 3, 
параграф 4, втора алинея и параграф 5 
се определят по целесъобразност в 
съответната програма за сътрудничество 
и/или в съответното финансово 
споразумение между Комисията, всяка 
от третите държави и държавата членка, 
на чиято територия се намира 
управляващият орган на съответната 
програма за сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

Няма причина да не се вземат под внимание а priori трансграничните програми, 
включващи най-отдалечени региони или трети държави.

Изменение 367
Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 17, параграф 1, 
се предоставя на Комисията за 

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 17, параграф 1, 
се предоставя на Комисията за срок от 3 
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неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

години.

Or. en

Изменение 368
Riikka Manner

Предложение за регламент
Приложение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се

Or. en

Изменение 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към графата „Транспорт“ на 
таблицата се добавя следното правило:
Морски пътища тон/км Увеличение на 
превозения товаропоток по морски 
пътища

Or. fr

Изменение 370
Riikka Manner

Предложение за регламент
Приложение – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи показатели по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ 
(посочени в член 15)

заличава се

Or. en


