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Изменение 57
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 176 от Договора се 
предвижда, че Европейският фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) е 
предназначен да подпомага 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза. По този 
начин ЕФРР допринася за намаляване 
на разликите между нивата на развитие 
на отделните региони и за наваксване на 
изоставането в най-
необлагодетелстваните региони, 
включително селските и градските 
райони, регионите със западаща 
индустрия, както и регионите, засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като островните и 
планинските области, слабонаселените 
райони и пограничните региони.

(1) В член 176 от Договора се 
предвижда, че Европейският фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) е 
предназначен да подпомага 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза. По този 
начин ЕФРР допринася за намаляване 
на разликите между нивата на развитие 
на отделните региони и за наваксване на 
изоставането в най-
необлагодетелстваните региони, 
включително селските и градските 
райони, регионите със западаща 
индустрия, както и регионите, засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като районите 
със сериозни вътрешнорегионални 
различия, трайна бедност, 
междуетническо напрежение;
островните и планинските области, 
слабонаселените райони и пограничните 
региони.

Or. en

Изменение 58
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 176 от Договора се 
предвижда, че Европейският фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) е 
предназначен да подпомага 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза. По този 
начин ЕФРР допринася за намаляване 
на разликите между нивата на развитие 
на отделните региони и за наваксване на 
изоставането в най-
необлагодетелстваните региони, 
включително селските и градските 
райони, регионите със западаща 
индустрия, както и регионите, засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като островните и 
планинските области, слабонаселените 
райони и пограничните региони.

(1) В член 176 от Договора се 
предвижда, че Европейският фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) е 
предназначен да подпомага 
преодоляването на основните различия 
между регионите в Съюза. По този 
начин ЕФРР допринася за намаляване 
на разликите между нивата на развитие 
на отделните региони и за наваксване на 
изоставането в най-
необлагодетелстваните региони, 
включително селските и градските 
райони, регионите със западаща 
индустрия, както и регионите, засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като островните и 
планинските области, слабонаселените 
райони, пограничните региони и 
отдалечените погранични градове.

Or. es

Обосновка

Следва да се включат и отдалечените погранични градове, предвид специфичните им 
особености.

Изменение 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В отговор на специфичните нужди 
на ЕФРР и в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“12, а именно, 
че политиката на сближаване следва да 
подкрепя нуждата от постигане на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, е необходимо да 

(4) В отговор на специфичните нужди 
на ЕФРР и в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“12, а именно, 
че политиката на сближаване следва да 
подкрепя нуждата от постигане на 
интелигентно, устойчиво и 
приобщаващо развитие, е необходимо 
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бъдат определени — в рамките на всяка 
тематична цел, посочена в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] —
специфичните за ЕФРР действия, които 
съставляват „инвестиционни 
приоритети“.

да бъдат определени — в рамките на 
всяка тематична цел, посочена в член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] —
специфичните за ЕФРР действия, които 
съставляват „инвестиционни 
приоритети“.

Or. en

Изменение 60
Jan Březina

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В отговор на специфичните нужди 
на ЕФРР и в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“12, а именно, 
че политиката на сближаване следва да 
подкрепя нуждата от постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, е необходимо да бъдат 
определени — в рамките на всяка 
тематична цел, посочена в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] —
специфичните за ЕФРР действия, които 
съставляват „инвестиционни 
приоритети“.

(4) В отговор на специфичните нужди 
на ЕФРР и в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“12,

а именно, че политиката на сближаване 
следва да подкрепя нуждата от 
постигане на интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж, е необходимо да 
бъдат определени — в рамките на всяка 
тематична цел,

посочена в член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР] — специфичните за 
ЕФРР действия, които съставляват
„инвестиционни приоритети“.

„Този списък на инвестиционни 
приоритети не следва да се тълкува 
като правила за допустимост, а като 
райони, в които следва да бъде 
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насочен акцента на подкрепата, 
определяйки по този начин по-
конкретно целите на ЕФРР.“

Or. en

Обосновка

Тази промяна би довела до по-голяма яснота що се отнася до допустимостта на 
действията и разходите, които могат да бъдат подпомагани от фондовете.

Изменение 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В отговор на специфичните нужди 
на ЕФРР и в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“12, а именно, 
че политиката на сближаване следва да 
подкрепя нуждата от постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, е необходимо да бъдат 
определени — в рамките на всяка 
тематична цел, посочена в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] —
специфичните за ЕФРР действия, които 
съставляват „инвестиционни 
приоритети“.

(4) В отговор на специфичните нужди 
на ЕФРР и в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“12, а именно, 
че политиката на сближаване следва да 
подкрепя нуждата от постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, е необходимо да бъдат 
определени — в рамките на всяка 
тематична цел, посочена в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] —
специфичните за ЕФРР действия, които 
съставляват „инвестиционни 
приоритети“. Този списък на 
инвестиционни приоритети не следва 
да се тълкува като правила за 
допустимост, а като райони, в които 
следва да бъде насочен акцента на 
подкрепата, определяйки по този 
начин по-конкретно целите на ЕФРР.

Or. en

Изменение 62
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Взаимодействието между 
политиката на сближаване и 
политиката в областта на 
научноизследователската дейност и 
иновациите следва да насърчава 
създаването на технологични и 
научни клъстери във все още 
недостатъчно проучени региони с 
голям потенциал в тези области, по-
специално в регионите, които трябва 
да достигнат в икономически и 
социален план средното равнище за 
Европейския съюз, какъвто е случаят 
с най-отдалечените, периферните, 
морските, островните, планинските 
и слабо населените райони, като 
фокусът следва да бъде върху 
взаимодействието между околната 
среда, науката и технологиите.

Or. pt

Изменение 63
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа следва да 

заличава се
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се отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за 
малките и средните предприятия, 
както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на 
концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, както и със специфичните 
нужди на регионите, чийто БВП 
на глава от населението за периода 
2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за 
референтния период.

Or. de

Изменение 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за малките 
и средните предприятия, както и за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата. Степента 
на концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, както и със специфичните 
нужди на регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за малките 
и средните предприятия, както и за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, но също 
така и за мерки, обслужващи 
класическите цели, посочени в 
член 2 от ЕФРР. Степента на 
концентрация следва да е съобразена 
с нивото на развитие на региона, 
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2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за 
референтния период.

както и със специфичните нужди на 
регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за 
EС—25 за референтния период.

Or. de

Изменение 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за малките 
и средните предприятия, както и за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата. Степента 
на концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, както и със 
специфичните нужди на 
регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. 
е бил под 75 % от средния БВП за 
EС—25 за референтния период.

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за
информационни технологии и 
комуникации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона.

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с измененията на член 4.
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Изменение 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението 
за периода 2007—13 г. е бил под 75 % 
от средния БВП за EС—25 за 
референтния период.

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата, както и за опазване на 
околната среда, в т.ч. за насърчаване 
на ефективното използване на 
ресурсите. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и с 
необходимостта от постигане на 
целите на ЕС в областта на 
изменението на климата и 
енергетиката, които трябва да 
бъдат изпълнени до 2020 година и 
които са включени в целите на 
стратегията „Европа 2020“

Or. en

Изменение 67
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, включително 
вътрешнорегионалните различия,
както и със специфичните нужди на 
регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за EС—25 
за референтния период.

Or. en

Изменение 68
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) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
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подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и защита на жените, засегнати от 
изменението на климата. Степента на 
концентрация следва да е съобразена с 
нивото на развитие на региона, както и 
със специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

Or. en

Изменение 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
гарантира, че предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за малките и 
средните предприятия, както и за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата. Степента 
на концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, както и със специфичните 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
икономическото, социално и 
териториално сближаване, като по 
този начин гарантира, че предоставяната 
по линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана върху редица 
приоритети. Политиката на 
сближаване допринася в голяма 
степен за постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“. Както се 
посочва в член 176 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, ЕФРР е предназначен да 
подпомага преодоляването на 
основните различия между регионите 
в Съюза като отчита регионалните и 
местни нужди от развитие.
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нужди на регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 
2007—13 г. е бил под 75 % от средния 
БВП за EС—25 за референтния 
период.

Or. en

Изменение 70
Viktor Uspaskich

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за градско и местно 
развитие, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

Or. en

Изменение 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за малките 
и средните предприятия, както и за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата. Степента 
на концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, както и със специфичните 
нужди на регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 
2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за 
референтния период. 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за 
предприятия, по-специално за 
малките и средните предприятия, 
информационни и комуникационни 
технологии, както и за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението 
за периода 2007—13 г. е бил под 75 
% от средния БВП за EС—25 за 
референтния период. 

Or. es

Изменение 72
Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
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гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за малките 
и средните предприятия, както и за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата. Степента 
на концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, както и със специфичните 
нужди на регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 
2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за 
референтния период.

гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за 
предприятията, по-специално 
малките и средните, както и за
смекчаване на последиците от 
изменението на климата. Степента 
на концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, както и със специфичните 
нужди на регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 
2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за 
референтния период.

Or. de

Изменение 73
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за малките 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, като по този начин 
гарантира, че предоставяната по 
линия на ЕФРР подкрепа ще бъде 
концентрирана в по-голяма степен 
върху приоритетите на Съюза. В 
зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия 
на ЕФРР подкрепа следва да се 
отпуска предимно за научни 
изследвания и иновации, за 
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и средните предприятия, както и за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата. Степента 
на концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, както и със специфичните 
нужди на регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 
2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за 
референтния период.

засилване на 
конкурентоспособността на
предприятията, както и за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата. Степента 
на концентрация следва да е 
съобразена с нивото на развитие на 
региона, както и със специфичните 
нужди на регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 
2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за
референтния период.

Or. pt

Обосновка

ЕФРР следва да подкрепя дейностите, насочени към подобряване на 
кoнкурентоспособността на европейските предприятия, за да могат по този начин 
те да се справят с международната конкуренция и да благоприятстват създаването 
на повече работни места на регионално и местно равнище. Следва да се отбележи, че 
големите предприятия имат много важна роля за икономиката не само заради 
направените инвестиции, които насърчават МСП, но и заради създадените работни 
места и икономическа динамика в съответния регион.

Изменение 74
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 



AM\903902BG.doc 17/189 PE491.053v01-00

BG

предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

предприятия, както и за изменението на 
климата и действията в областта на 
водите. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

Or. en

Изменение 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В резолюцията си от 8 юни 
2011 г. Европейският парламент 
изтъква, че политиките, свързани 
с младежта и културата, са от 
съществено значение и са сред 
първите приоритети, които 
трябва да бъдат признати заради 
своята добавена стойност и 
заради това, че достигат до 
гражданите. Следователно 
призовава Европейския съюз и 
държавите членки да признаят 
нарастващото значение на 
културните и творческите 
индустрии за европейската 
икономика и тяхното въздействие 
върху други стопански сектори. 
Освен това изрично подчертава, че 
цялостният потенциал на тези 
политики може да бъде 
реализиран единствено ако те са 
подсигурени с подходящо 
финансиране в рамките на 
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политиката на сближаване;

Or. it

Обосновка

В съответствие с параграф 102 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 
2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка 
(МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“.

Изменение 76
Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) От решаващо значение за 
развитието на даден регион е 
иновативният капацитет, който 
отново зависи от 
научноизследователската и 
развойна дейност. За много региони 
липсата на добри 
научноизследователски 
организации, атрактивни за 
младите и водещите световни 
учени, е голяма пречка за 
развитието. При това в почти 
всички региони на Европа има 
диаспора от успешни учени, 
работещи в най-добрите 
изследователски организации в 
света, както и извън Европа. Би 
било от полза за целия европейски 
Съюз за иновации, ако тези 
талантливи учени се върнат. 
Следователно ЕФРР следва да 
подкрепя всички усилия на 
регионите, насочени към 
изграждане на такива 
научноизследователски организации 
в благоприятна за иновации среда. 
По-специално, ако регионите се 
стремят да получат финансиране 
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от „Хоризонт 2020“, например като 
участват заедно с вече 
съществуваща водеща 
научноизследователска организация 
в конкурс за създаване на добри 
научноизследователски институти, 
следва да се използват всички 
възможности за полезно 
взаимодействие по „Хоризонт 
2020“. Единствено така новите 
организации могат да се превърнат 
в притегателни центрове, които 
привличат иновативни 
предприятия и се превръщат в ядро 
на научноизследователски и 
иновационни клъстери.

Or. de

Обосновка

Изтичането на мозъци от някои държави членки е предизвикателство за цяла Европа! 
Тези държави членки имат нужда от атрактивни международни 
научноизследователски институти. В доклада „Matias“ Европейският парламент 
предложи конкурс, на който да се явят екипи от съществуващ водещ институт и от 
нововъзникващ регион. Техните научни проекти ще се подпомагат съгласно принципа 
за високи постижения от „Хоризонт 2020“. Регионът използва за инфраструктурата 
собствени средства и средства от ЕФРР, които не са свързани с конкурса.

Изменение 77
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Независимо от значението на 
тематичното съсредоточаване на 
специално отпуснатите средства 
за най-отдалечените и слабо 
населените райони, за да се 
компенсират структурните и 
постоянните допълнителни 
разходи, с които се сблъскват тези 
региони, следва да се запази 
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настоящата гъвкавост при 
използването на средствата, за да 
се изпълнят по най-добрия начин 
целите, довели до тяхното 
отпускане.

Or. pt

Изменение 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. В своята резолюция от 8 юни 
2011 г. Европейският парламент 
припомни, че туризмът е нова 
компетентност на Европейския 
съюз съгласно Договора от Лисабон 
и по тази причина той също 
следва да бъде отразен в 
следващата МФР. Подчерта 
съществения принос на туризма за 
европейската икономика и 
необходимостта от това 
европейската стратегия за 
туризма, която има за цел да 
повиши конкурентоспособността 
на сектора, да бъде подкрепена с 
адекватно финансиране чрез 
ЕФРР.

Or. it

Обосновка

В съответствие с параграф 99 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 
2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка 
(МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“.
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Изменение 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 5в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Както се посочва от 
Европейската сметка палата, 
специален доклад № 6/2011, 
озаглавен „Ефективни ли са 
проектите в областта на 
туризма, съфинансирани от 
ЕФРР?“, дейностите в сектора на 
туризма са постигнали целите по 
отношение на изпълнението, що 
се отнася за растежа и 
заетостта чрез създаване на 
туристически капацитет и 
създаване или поддържане на 
работни места.

Or. it

Обосновка

Докладът на Европейската сметна палата опровергава по категоричен начин 
твърденията относно предполагаемата неефикасност и неефективност на 
дейностите за подпомагане на туристическия сектор.

Изменение 80
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва да се определи общ набор от 
показатели за определяне на напредъка 
в осъществяването на програмите, преди 
държавите членки да изготвят своите 
предложенията за оперативни 
програми.Тези показатели следва да 

(6) Следва да се определи общ набор от 
показатели за определяне на напредъка 
в осъществяването на програмите, преди 
държавите членки да изготвят своите 
предложения за оперативни 
програми.Тези показатели следва да 
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бъдат допълнени от специфични за 
всяка програма показатели.

бъдат допълнени от специфични за 
всеки регион и за всяка програма 
показатели.

Or. en

Изменение 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва да се определи общ набор от 
показатели за определяне на напредъка 
в осъществяването на програмите, преди 
държавите членки да изготвят своите 
предложенията за оперативни 
програми.Тези показатели следва да 
бъдат допълнени от специфични за 
всяка програма показатели.

(6) Следва да се определи общ набор от 
показатели за определяне на напредъка 
в осъществяването на програмите, преди 
държавите членки да изготвят своите 
предложения за оперативни 
програми.Тези показатели следва да 
бъдат допълнени от специфични за 
всяка програма показатели. При 
възможност трябва да има разбивка 
по пол за всички данни.

Or. en

Изменение 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следва да се определи общ набор 
от показатели за определяне на 
напредъка в осъществяването на 
програмите, преди държавите
членки да изготвят своите 
предложенията за оперативни 
програми.Тези показатели следва да 
бъдат допълнени от специфични за 

(6) Следва да се определи, 
съгласувано с държавите членки и 
регионите, общ набор от показатели 
за определяне на напредъка в 
осъществяването на програмите, 
преди държавите членки да изготвят 
своите предложенията за оперативни 
програми.Тези показатели следва да 
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всяка програма показатели. бъдат допълнени от специфични за 
всяка програма показатели.

Or. es

Изменение 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото 
градско развитие се счита за 
необходимо да се окаже подкрепа на 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните и социалните 
предизвикателства в градските 
райони, както и да се определи 
процедура за изготвяне на списъка 
с градове, по отношение на които 
ще се прилагат такива действия, 
и за определяне на финансовите 
средства, заделени за такива 
действия.

(7) В рамките на устойчивото 
градско развитие се счита за 
необходимо да се окаже подкрепа на 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните и социалните 
предизвикателства в градските 
райони.

Or. de

Изменение 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните, 
културните, социалните и 
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градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

демографските предизвикателства и 
предизвикателствата в областта на 
заетостта в градските и 
крайградските райони, както и в 
оперативните програми да се 
определят функционални градски 
райони, по отношение на които ще се 
прилагат такива действия, и да се 
посочат финансовите средства, 
заделени за такива действия.

Or. en

Изменение 85
Peter Simon

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото 
градско развитие се счита за 
необходимо да се окаже подкрепа на 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните и социалните 
предизвикателства в градските 
райони, както и да се определи 
процедура за изготвяне на списъка 
с градове, по отношение на които ще 
се прилагат такива действия, и за 
определяне на финансовите 
средства, заделени за такива 
действия. 

(7) В рамките на устойчивото 
градско развитие се счита за 
необходимо да се окаже подкрепа на 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните и социалните 
предизвикателства в градските 
райони, както и да се определи 
процедура за избор на 
функционални градски и други 
функционални териториални 
области, по отношение на които ще 
се прилагат такива действия, и за 
определяне на финансовите 
средства, заделени за такива 
действия.

Or. de

Обосновка

Тъй като устойчивото развитие на градовете не е свързано само със самите градове, 
а се извършва още отсега в по-големи териториални категории, които включват 
например повече градове, градовете и техните околности или регионални обединения, 
и освен това има голямо разнообразие от категории области в държавите членки, 
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това трябва да се отрази в дефинирането на развиващите се територии, свързани с 
градовете.

Изменение 86
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, междукултурните,
климатичните и социалните 
предизвикателства в градските райони, 
както и да се определи процедура за 
изготвяне на списъка с градове, по 
отношение на които ще се прилагат 
такива действия, и за определяне на 
финансовите средства, заделени за 
такива действия.

Or. en

Изменение 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото 
градско развитие се счита за 
необходимо да се окаже подкрепа на 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните и социалните 
предизвикателства в градските 
райони, както и да се определи 
процедура за изготвяне на списъка с 

(7) В рамките на устойчивото 
градско развитие се счита за 
необходимо да се окаже подкрепа на 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
климатичните, социалните и 
демографските предизвикателства в 
градските и крайградските райони, 
както и да се определи процедура за 
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градове, по отношение на които ще 
се прилагат такива действия, и за 
определяне на финансовите 
средства, заделени за такива 
действия.

изготвяне на индикативния списък 
с градове и функционални 
пространства, по отношение на 
които ще се прилагат такива 
действия, и за определяне на 
финансовите средства, заделени за 
такива действия.

Or. es

Изменение 88
Manfred Weber

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните, 
демографските и социалните 
предизвикателства в градските райони, 
както и да се определи процедура за 
избор на функционални градски и други 
териториални райони, по отношение 
на които ще се прилагат такива 
действия, и за определяне на 
финансовите средства, заделени за 
такива действия.

(В съответствие с изменението на 
докладчика относно член 7, параграф 1 
от Регламента за ЕФРР, като се взема 
предвид едно по-широко разбиране за 
функционалните райони.)

Or. en

Изменение 89
Michael Theurer
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните, 
демографските и социалните 
предизвикателства в градските райони, 
както и да се определи процедура за 
избор на функционални градски и други 
териториални райони, по отношение 
на които ще се прилагат такива 
действия, и за определяне на 
финансовите средства, заделени за 
такива действия.

Or. en

Изменение 90
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства и 
предизвикателствата в областта на 
водите в градските райони, както и да 
се определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

Or. en
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Изменение 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Въз основа на натрупания опит 
и силните страни на 
интегрирането на мерки в 
областта на устойчивото градско 
развитие в оперативни програми, 
подпомагани по линия на ЕФРР в 
периода 2007—2013 г., на 
равнището на Съюза следва да бъде 
предприета допълнителна стъпка 
чрез създаването на платформа за 
градско развитие.

заличава се

Or. de

Изменение 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Въз основа на натрупания опит и 
силните страни на интегрирането на 
мерки в областта на устойчивото 
градско развитие в оперативни 
програми, подпомагани по линия на 
ЕФРР в периода 2007—2013 г., на 
равнището на Съюза следва да бъде 
предприета допълнителна стъпка 
чрез създаването на платформа за
градско развитие.

(8) Въз основа на натрупания опит и 
силните страни на интегрирането на 
мерки в областта на устойчивото 
градско развитие в оперативни 
програми, подпомагани по линия на 
ЕФРР в периода 2007—2013 г., 
Комисията следва да насърчава 
изграждането на мрежи, 
сътрудничеството между местните 
органи и обмяната на опит относно 
градоустройствената политика на 
равнището на Съюза в области, 
свързани с инвестиционните 
приоритети на ЕФРР и с 
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устойчивото градско развитие.

Or. en

Изменение 93
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Въз основа на натрупания опит и 
силните страни на интегрирането на 
мерки в областта на устойчивото 
градско развитие в оперативни 
програми, подпомагани по линия на 
ЕФРР в периода 2007—2013 г., на 
равнището на Съюза следва да бъде
предприета допълнителна стъпка 
чрез създаването на платформа за 
градско развитие.

(8) Въз основа на натрупания опит и 
силните страни на интегрирането на 
мерки в областта на устойчивото 
градско развитие в оперативни 
програми, подпомагани по линия на 
ЕФРР в периода 2007—2013 г., 
следва да бъде засилено 
включването на вече 
съществуващите градски мрежи и 
платформи.

Or. pt

Обосновка

Въпреки че се създават още платформи за градско развитие, вече съществуващите 
също следва да бъдат включени, за да се спестят средства по отношение на 
организацията, функционирането и свързването с европейските институции.

Изменение 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза, 
ЕФРР следва да предоставя подкрепа за 

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза, 
ЕФРР следва да предоставя подкрепа за 
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иновативни действия в областта на 
устойчивото градско развитие.

иновативни действия в областта на 
устойчивото градско развитие, 
включително развитието на 
крайградските зони и действията, 
които насърчават „възходящите“ 
приобщаващи решения на 
структурните предизвикателства 
като възстановяването на 
изостаналите градски райони.

Or. en

Изменение 95
Peter Simon

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да може да намира или 
изпробва нови решения на въпроси, 
свързани с устойчивото градско 
развитие, които са от значение на 
равнището на Съюза, ЕФРР следва 
да предоставя подкрепа за 
иновативни действия в областта на 
устойчивото градско развитие.

(9) За да може да намира или 
изпробва нови решения на въпроси, 
свързани с устойчивото градско, 
териториално или регионално
развитие, които са от значение на 
равнището на Съюза, ЕФРР следва 
да предоставя подкрепа за 
иновативни действия в областта на 
устойчивото градско, териториално 
или регионално развитие.

Or. de

Обосновка

Тъй като устойчивото развитие на градовете не е свързано само със самите градове, 
а се извършва още отсега в по-големи териториални категории, които включват 
например повече градове, градовете и техните околности или регионални обединения, 
и освен това има голямо разнообразие от категории области в държавите членки, 
това трябва да се отрази в дефинирането на развиващите се територии, свързани с 
градовете.

Изменение 96
Manfred Weber
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза, 
ЕФРР следва да предоставя подкрепа за 
иновативни действия в областта на 
устойчивото градско развитие.

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото градско и друго 
териториално развитие, които са от 
значение на равнището на Съюза, ЕФРР 
следва да предоставя подкрепа за 
иновативни действия в областта на 
устойчивото градско и друго 
териториално развитие.

Or. en

Изменение 97
Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото градско развитие, които са 
от значение на равнището на Съюза, 
ЕФРР следва да предоставя подкрепа за 
иновативни действия в областта на 
устойчивото градско развитие.

(9) За да може да намира или изпробва 
нови решения на въпроси, свързани с 
устойчивото градско и друго 
териториално развитие, които са от 
значение на равнището на Съюза, ЕФРР 
следва да предоставя подкрепа за 
иновативни действия в областта на 
устойчивото градско и друго 
териториално развитие.

Or. en

Изменение 98
László Surján

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ЕФРР следва да се заеме с 
проблемите, свързани с достъпа до 
големите пазари и отдалечеността от тях 
— проблеми, пред които са изправени 
регионите с изключително ниска 
гъстота на населението, споменати в 
протокол № 6 за специалните 
разпоредби по отношение на цел № 6 в 
рамките на структурните фондове за 
Финландия и Швеция, даден в 
приложение към Акта за 
присъединяване от 1994 г. ЕФРР следва 
да включва мерки и по отношение на 
специфичните трудности, с които се 
сблъскват някои островни и планински 
области, погранични региони и 
слабонаселени райони, чието 
географско положение забавя тяхното 
развитие, с цел поощряване на 
устойчивото развитие на тези области и 
региони.

(10) ЕФРР следва да се заеме с 
проблемите, свързани с достъпа до 
големите пазари и отдалечеността от тях 
— проблеми, пред които са изправени 
регионите с трайна бедност и 
междуетническо напрежение или с
изключително ниска гъстота на 
населението, споменати в протокол № 6 
за специалните разпоредби по 
отношение на цел № 6 в рамките на 
структурните фондове за Финландия и 
Швеция, даден в приложение към Акта 
за присъединяване от 1994 г. ЕФРР 
следва да включва мерки и по 
отношение на специфичните трудности, 
с които се сблъскват някои островни и 
планински области, погранични региони 
и слабонаселени райони, чието 
географско положение забавя тяхното 
развитие, с цел поощряване на 
устойчивото развитие на тези области и 
региони.

Or. en

Изменение 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ЕФРР следва да се заеме с 
проблемите, свързани с достъпа до 
големите пазари и отдалечеността от 
тях — проблеми, пред които са 
изправени регионите с 
изключително ниска гъстота на 
населението, споменати в протокол 
№ 6 за специалните разпоредби по 
отношение на цел № 6 в рамките на 
структурните фондове за Финландия 

(10) ЕФРР следва да се заеме с 
проблемите, свързани с достъпа до 
големите пазари и отдалечеността от 
тях — проблеми, пред които са 
изправени регионите с 
изключително ниска гъстота на 
населението, споменати в протокол 
№ 6 за специалните разпоредби по 
отношение на цел № 6 в рамките на 
структурните фондове за Финландия 



AM\903902BG.doc 33/189 PE491.053v01-00

BG

и Швеция, даден в приложение към 
Акта за присъединяване от 1994 г. 
ЕФРР следва да включва мерки и по 
отношение на специфичните 
трудности, с които се сблъскват 
някои островни и планински
области, погранични региони и 
слабонаселени райони, чието 
географско положение забавя 
тяхното развитие, с цел поощряване 
на устойчивото развитие на тези 
области и региони.

и Швеция, даден в приложение към 
Акта за присъединяване от 1994 г. 
ЕФРР следва да включва мерки и по 
отношение на специфичните 
трудности, с които се сблъскват 
островните и планинските
области, пограничните региони и 
слабонаселените райони, чието 
географско положение забавя 
тяхното развитие, с цел поощряване 
на устойчивото развитие на тези 
области и региони.

Or. es

Изменение 100
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ЕФРР следва да се заеме с 
проблемите, свързани с достъпа до 
големите пазари и отдалечеността от 
тях — проблеми, пред които са 
изправени регионите с 
изключително ниска гъстота на 
населението, споменати в протокол 
№ 6 за специалните разпоредби по 
отношение на цел № 6 в рамките на 
структурните фондове за Финландия 
и Швеция, даден в приложение към 
Акта за присъединяване от 1994 г. 
ЕФРР следва да включва мерки и по 
отношение на специфичните 
трудности, с които се сблъскват 
някои островни и планински 
области, погранични региони и
слабонаселени райони, чието 
географско положение забавя 
тяхното развитие, с цел поощряване 
на устойчивото развитие на тези 
области и региони.

(10) ЕФРР следва да се заеме с 
проблемите, свързани с достъпа до 
големите пазари и отдалечеността от 
тях — проблеми, пред които са 
изправени регионите с 
изключително ниска гъстота на 
населението, споменати в протокол 
№ 6 за специалните разпоредби по 
отношение на цел № 6 в рамките на 
структурните фондове за Финландия 
и Швеция, даден в приложение към 
Акта за присъединяване от 1994 г. 
ЕФРР следва да включва мерки и по 
отношение на специфичните 
трудности, с които се сблъскват 
някои островни и планински 
области, погранични региони, 
слабонаселени райони и 
отдалечените погранични градове, 
чието географско положение забавя 
тяхното развитие, с цел поощряване 
на устойчивото развитие на тези 
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области и региони.

Or. es

Обосновка

Следва да се включат и отдалечените погранични градове предвид специфичните им 
особености.

Изменение 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Средствата, отпускани от 
ЕФРР за транспортна 
инфраструктура, следва да имат 
за цел насърчаване на социалното 
и териториалното сближаване в 
Съюза, като се намаляват 
разликите в развитието на 
регионите, по-специално като се 
подобрява достъпността и 
мобилността на населението, 
както и да съфинансират една по-
устойчива транспортна система с 
ниски въглеродни емисии. 
Възможността да се финансира 
основна транспортна 
инфраструктура следва да може 
да се запази за всички региони без 
изключение.

Or. es

Обосновка

Възможността да се финансира основна транспортна инфраструктура следва да се 
запази и занапред за всички региони.
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Изменение 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Специално внимание следва да 
се отдели на най-отдалечените 
региони, а именно чрез 
разширяването — в изключителни 
случаи — на обхвата на ЕФРР, така 
че да включва финансирането на 
функционални помощи, свързани с 
компенсирането на допълнителните 
разходи, произтичащи от 
специфичното икономическо и 
социално състояние на тези региони, 
което е утежнено поради 
неблагоприятните условия, 
произтичащи от факторите, 
изброени в член 349 от Договора, а 
именно тяхната отдалеченост, 
островния характер, малката площ, 
трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от 
малък брой производства —
фактори, чиято дълготрайност и 
съчетаване се отразяват тежко на 
тяхното развитие. За да се подкрепи 
развитието на съществуващи и на 
нови икономически дейности, поне 
50 % от допълнителните специално 
отпуснати средства следва да бъдат 
заделени за действия, които 
допринасят за диверсификацията и 
модернизацията на икономиките на 
най-отдалечените региони.

(11) Специално внимание следва да 
се отдели на най-отдалечените 
региони, а именно чрез 
разширяването — в изключителни 
случаи — на обхвата на ЕФРР, така 
че да включва финансирането на 
функционални помощи, свързани с 
компенсирането на допълнителните 
разходи, произтичащи от 
специфичното икономическо и 
социално състояние на тези региони, 
което е утежнено поради 
неблагоприятните условия, 
произтичащи от факторите, 
изброени в член 349 от Договора, а 
именно тяхната отдалеченост, 
островния характер, малката площ, 
трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от 
малък брой производства —
фактори, чиято дълготрайност и 
съчетаване се отразяват тежко на 
тяхното развитие. За да се подкрепи 
развитието на съществуващи и на 
нови икономически дейности, поне 
30 % от допълнителните специално 
отпуснати средства следва да бъдат 
заделени за действия, които 
допринасят за диверсификацията и 
модернизацията на икономиките на 
най-отдалечените региони.

Or. fr

Обосновка

Целта за заделяне на 50 % от специално отпуснатите средства за мерки за 
диверсификация е промяна в парадигмата, която прави прилагането невъзможно след 
2014 г., тъй като целите на това заделяне са насочени преди всичко към намаляване 
на допълнителните разходи. 30 % изглежда много по-подходящ процент с оглед на 
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местната действителност.

Изменение 103
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Специално внимание следва да 
се отдели на най-отдалечените 
региони, а именно чрез 
разширяването — в изключителни 
случаи — на обхвата на ЕФРР, така 
че да включва финансирането на 
функционални помощи, свързани с 
компенсирането на допълнителните 
разходи, произтичащи от 
специфичното икономическо и 
социално състояние на тези региони, 
което е утежнено поради 
неблагоприятните условия, 
произтичащи от факторите, 
изброени в член 349 от Договора, а 
именно тяхната отдалеченост, 
островния характер, малката площ, 
трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от 
малък брой производства —
фактори, чиято дълготрайност и 
съчетаване се отразяват тежко на 
тяхното развитие. За да се подкрепи 
развитието на съществуващи и на 
нови икономически дейности, поне 
50 % от допълнителните 
специално отпуснати средства 
следва да бъдат заделени за 
действия, които допринасят за 
диверсификацията и 
модернизацията на икономиките 
на най-отдалечените региони.

(11) Специално внимание следва да 
се отдели на най-отдалечените 
региони, а именно чрез 
разширяването — в изключителни 
случаи — на обхвата на ЕФРР, така 
че да включва финансирането на 
функционални помощи, свързани с 
компенсирането на допълнителните 
разходи, произтичащи от 
специфичното икономическо и 
социално състояние на тези региони, 
което е утежнено поради 
неблагоприятните условия, 
произтичащи от факторите, 
изброени в член 349 от Договора, а 
именно тяхната отдалеченост, 
островния характер, малката площ, 
трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от 
малък брой производства —
фактори, чиято дълготрайност и 
съчетаване се отразяват тежко на 
тяхното развитие и 
конкурентоспособност.

Or. pt
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Обосновка

В съответствие с изменението на член 11, точка 1, втора алинея. Допълнителните 
специално отпуснати средства са предназначени за най-отдалечените региони и за 
слабо населените региони. Щом слабо населените региони не трябва да заделят за
конкретни цели процент от специално отпуснатите средства, които ще получат, 
следователно най-отдалечените региони също не трябва да имат такова ограничение. 
Предвижда се да се уеднакви прилагането на допълнителните специално отпуснати 
средства за всички засегнати райони.

Изменение 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Специално внимание следва да 
се отдели на най-отдалечените 
региони, а именно чрез 
разширяването — в изключителни 
случаи — на обхвата на ЕФРР, така 
че да включва финансирането на 
функционални помощи, свързани с 
компенсирането на 
допълнителните разходи, 
произтичащи от специфичното 
икономическо и социално състояние 
на тези региони, което е утежнено 
поради неблагоприятните условия, 
произтичащи от факторите, 
изброени в член 349 от Договора, а 
именно тяхната отдалеченост, 
островния характер, малката площ, 
трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от 
малък брой производства —
фактори, чиято дълготрайност и 
съчетаване се отразяват тежко на 
тяхното развитие. За да се подкрепи 
развитието на съществуващи и на 
нови икономически дейности, поне 
50 % от допълнителните специално 
отпуснати средства следва да бъдат 
заделени за действия, които 

(11) Специално внимание следва да 
се отдели на най-отдалечените 
региони, а именно чрез 
разширяването — в изключителни 
случаи — на обхвата на ЕФРР, така 
че да включва финансирането на 
функционални помощи, свързани с 
компенсирането на 
неблагоприятните последици, 
произтичащи от специфичното 
икономическо и социално състояние 
на тези региони, което е утежнено 
поради неблагоприятните условия, 
произтичащи от факторите, 
изброени в член 349 от Договора, а 
именно тяхната отдалеченост, 
островния характер, малката площ, 
трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от 
малък брой производства —
фактори, чиято дълготрайност и 
съчетаване се отразяват тежко на 
тяхното развитие. За да се подкрепи 
развитието на съществуващи и на 
нови икономически дейности, поне 
50 % от допълнителните специално 
отпуснати средства следва да бъдат 
заделени за действия, които 
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допринасят за диверсификацията и 
модернизацията на икономиките на 
най-отдалечените региони.

допринасят за диверсификацията и 
модернизацията на икономиките на 
най-отдалечените региони.

Or. es

Обосновка

Съгласно разпоредбите на член 349 от Договора, дълготрайността и съчетаването 
на определени фактори води до редица неизгодни последици за тези територии, 
повечето от които трудно могат да бъдат определени в количествено отношение.

Изменение 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Държавите членки и Комисията 
гарантират насърчаване на 
равенството между половете и 
интегрирането на гледната точка на 
пола по време на различните етапи на 
прилагане на ЕФРР, включително 
проектиране, изпълнение, 
мониторинг и оценка.

Or. en

Изменение 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед определянето на 
процедури за подбора и прилагането 
на иновативни действия, 
правомощието да приема актове в 

(12) С оглед определянето на 
процедури за подбора и прилагането 
на иновативни действия, в 
съответствие с член 290 от Договора 
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съответствие с член 290 от Договора 
следва да бъде делегирано на 
Комисията по отношение на 
съдържанието и обхвата, посочени в 
член 9. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

по отношение на съдържанието и 
обхвата, посочени в член 9, от
особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. es

Изменение 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на 
настоящия регламент, на
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
списъка с градове, които ще 
участват в платформата за 
градско развитие. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. 
за установяване на общите правила 
и принципи относно реда и 
условията за контрол от страна на 
държавите членки върху 
упражняването на 
изпълнителните правомощия от 

заличава се
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страна на Комисията[13].

Or. de

Изменение 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на списъка 
с градове, които ще участват в 
платформата за градско развитие. 
Тези правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнение на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъдат 

(13) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнение на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъдат 
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предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на списъка с 
градове, които ще участват в 
платформата за градско развитие. 
Тези правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията.

предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на списъка с 
общи показатели. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. en

Изменение 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
списъка с градове, които ще 
участват в платформата за градско 
развитие. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията[13].

(13) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
участниците в платформата за 
градско развитие. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията[13].

Or. es
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Изменение 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие 
изостава.

ЕФРР допринася за намаляване на 
разликите между нивата на 
развитие на различните региони и 
изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони, 
като се обръща 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, тези с много 
ниска гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските региони, съгласно 
член 174 от ДФЕС.
По-специално и съгласно член 176 
от ДФЕС, ЕФРР участва във 
финансирането на действия, 
целящи засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите в рамките на Съюза, чрез 
подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
слабо развитите регионални
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия.

Or. es
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Изменение 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането 
на подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава
или които са изправени пред 
регионални демографски 
предизвикателства и
неблагоприятни условия.

Or. de

Изменение 113
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
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преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава.

преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на
регионите, чието развитие изостава 
или които са изправени пред 
големи демографски 
предизвикателства.

Or. de

Изменение 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите и 
на подрегионално ниво, чрез подкрепа 
за устойчивото развитие и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

Or. en

Изменение 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
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териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава.

териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава, 
и отчитането на особеностите на 
регионите със сериозни и 
постоянни неблагоприятни 
природни или демографски условия, 
като най-северните слабо населени 
региони, островните, най-
отдалечените, пограничните и 
планинските региони.

Or. fr

Обосновка

Следва да се напомни, че ЕФРР не допринася само за компенсирането на 
икономическото изоставане на регионите със западаща индустрия и на по-слабо 
развитите региони, но и за развитие на регионите с неблагоприятни природни условия 
и на най-отдалечените региони.

Изменение 116
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
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западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

западаща индустрия, регионите, чието 
развитие изостава, и регионите, 
изправени пред демографски 
предизвикателства и неблагоприятни 
природни условия;

Or. en

Изменение 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава, както и на 
регионите, изправени пред 
демографски и географски 
предизвикателства и неблагоприятни 
условия.

Or. en

Изменение 118
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на ЕФРР участва във финансирането на 
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подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите и 
на подрегионално ниво, чрез подкрепа 
за устойчивото развитие и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава, както и на 
регионите, изправени пред 
демографски предизвикателства и 
неблагоприятни природни условия.

Or. en

Изменение 119
Viktor Uspaskich

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава, както и на 
регионите, изправени пред 
демографски и социални
предизвикателства и неблагоприятни 
условия.

Or. en
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Изменение 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава, а също и 
справянето с трудностите, които 
засягат териториите, изложени на
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия.

Or. en

Изменение 121
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
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преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава.

преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава, 
както и на регионите, които са 
изправени пред демографски 
предизвикателства и 
инфраструктурни и природно 
обусловени неблагоприятни 
условия.

Or. de

Обосновка

Демографските предизвикателства, като намаляване на населението и по-специално 
миграцията, са проблеми, които трябва да се приемат сериозно и които са следствие 
от инфраструктурни и природно обусловени неблагоприятни условия. Изоставането в 
развитието на отделни региони често е следствие от такъв вид проблеми, поради 
което те трябва непременно да се споменат.

Изменение 122
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите и 
на подрегионално ниво, чрез подкрепа 
за развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава, както и на 
регионите, изправени пред 
демографски предизвикателства и 
неблагоприятни природни условия.

Or. en
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Изменение 123
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието, 
конкурентоспособността и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, 
включително преструктурирането на 
регионите със западаща индустрия и 
на регионите, чието развитие 
изостава, и на най-отдалечените 
региони.

Or. pt

Обосновка

Засилването на конкурентоспособността на регионите е от съществено значение за 
подобряване на качеството на живот на населението. Въпреки че по линия на ЕФРР 
се отпускат допълнителни специални средства за най-отдалечените региони, е 
уместно тези региони да бъдат посочени при формулирането на функциите на 
въпросния фонд.

Изменение 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на ЕФРР участва във финансирането на 
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подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава.

подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на
регионите, чието развитие изостава, 
както и на островните, 
трансграничните и планинските 
региони, слабонаселените региони 
и отдалечените погранични 
градове.

Or. es

Обосновка

ЕФРР следва да допринася за намаляването на разликите между равнището на 
развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните 
региони. В тези региони следва да бъдат включени районите, засегнати от 
индустриалния преход, както и регионите, които са засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни или демографски условия като островните, 
трансграничните и планинските региони, слабонаселените региони и отдалечените 
погранични градове.

Изменение 125
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
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приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на
регионите, чието развитие изостава.

приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава, 
и на регионите, които се 
сблъскват с предизвикателства и 
неблагоприятни условия в
демографски и географски план.

Or. pt

Изменение 126
Erminia Mazzoni

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики.

Or. en

Изменение 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на ЕФРР участва във финансирането на 
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подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава.

подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между 
регионите, чрез подкрепа за 
развитието и структурното 
приспособяване на регионалните 
икономики, включително 
преструктурирането на регионите 
със западаща индустрия и на 
регионите, чието развитие изостава, 
както и отчитането на 
особеностите на регионите със 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни, 
географски и демографски условия.

Or. fr

Изменение 128
Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава.

ЕФРР участва във финансирането на 
подкрепа, целяща засилването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване 
посредством преодоляването на 
основните различия между регионите, 
чрез подкрепа за развитието и 
структурното приспособяване на 
регионалните икономики, включително 
преструктурирането на регионите със 
западаща индустрия и на регионите, 
чието развитие изостава, областите с 
неблагоприятни природни условия и 
регионите, изправени пред 
демографски предизвикателства и 
неблагоприятни условия.

Or. en
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Обосновка

Регионът Ломбардия счита за необходимо да се предоставя подкрепа за 
възстановяването на териториалния баланс чрез насърчаване на сближаването на 
териториите в неблагоприятно положение.

Изменение 129
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 174 и член 349 от 
ДФЕС, във връзка с член 176, 
Европейският фонд за регионално 
развитие има за цел намаляването 
на неравенството между нивата 
на развитие на различните региони 
и изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони. 
Измежду тези региони, специално 
внимание се обръща 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 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Предложение за регламент
Член 2a (нов)



AM\903902BG.doc 55/189 PE491.053v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
(нов) Насърчаване на 

равнопоставеността между 
мъжете и жените и 
недскриминацията

Съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР] държавите 
членки и Комисията гарантират, 
че равнопоставеността на жените 
и мъжете и съобразяването с 
аспектите на 
равнопоставеността ще се 
подпомагат при подготовката и 
прилагането на програмите за 
ЕФРР.

Or. de

Изменение 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
(нов) Насърчаване на равните 

възможности и недопускане на 
дискриминация

Държавите членки и Комисията 
гарантират насърчаване на 
равнопоставеността на мъжете и 
жените и интегрирането на 
гледната точка на пола при 
различните етапи на прилагане на 
ЕФРР. Държавите членки и 
Комисията предприемат 
съответните стъпки, за да 
предотвратят дискриминацията на 
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основа на пол, раса или етнически 
произход, религия или вярвания, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, по време на различните 
етапи на използване, и по-специално 
на достъпа до ЕФРР. По-специално 
достъпът на хората с увреждания е 
един от критериите, който следва да 
се спазва при определянето на 
операциите, съфинансирани от 
ЕФРР, и които следва да се вземат 
предвид по време на различните 
етапи на прилагането.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № (...)/2012 (РОР) равенството между половете и 
недопускането на дискриминация се насърчава при изготвянето и прилагането на 
програмите. Регламентът относно специалните разпоредби на ЕФРР следва да 
съдържа разпоредба относно равенството между половете и недопускането на 
дискриминация, както такава се съдържа в регламента относно ЕСФ.

Изменение 132
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за: ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
дейности, за да допринася за 
инвестиционните приоритети, 
посочени в член 5

Or. en

Изменение 133
Ramona Nicole Mănescu

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

a) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции в малките и 
средните предприятия (МСП);

a) инвестиции, които допринасят за 
създаването и запазването на устойчиви 
работни места, чрез преки помощи за 
инвестиции в областите, които 
допринасят за интелигентния, 
устойчив и приобщаващ растеж, най-
вече в малките и средните предприятия 
(МСП) и предприятията от 
областта на социалната икономика;

Or. en

Изменение 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции в малките и 
средните предприятия (МСП);

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции изключително в 
малките и средните предприятия (МСП) 
и микро-предприятията, в т.ч. тези 
от областта на социалната 
икономика;

Or. xm

Обосновка

МСП и микропредприятията, които до момента много слабо се възползват от 
структурните фондове, невинаги разполагат, за разлика от големите предприятия, с 
достатъчно средства, за да се развиват. Тъй като те играят ключова роля за нашите 
икономики, включително в НОР, заделянето на структурните фондове за МСП и 
микропредприятията ще позволи пълното използване на техния потенциал за 
развитие и създаване на работни места, в съответствие с принципите, признати от 
Small Business Act.
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Изменение 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции в малките и средните 
предприятия (МСП);

a) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции в предприятия, по-
специално в малките и средните 
предприятия (МСП), включително 
социалните предприятия и 
предприятията на социалната 
икономика;

Or. es

Изменение 136
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции в малките и средните 
предприятия (МСП);

а) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции и иновативни 
финансови инструменти, по-
специално в малките и средните 
предприятия (МСП);

Or. de

Изменение 137
Richard Seeber
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции в малките и средните 
предприятия (МСП);

а) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, наред с другото, и чрез преки 
помощи за инвестиции в малките и 
средните предприятия (МСП). Това 
засяга също така и сектора на 
услугите;

Or. de

Обосновка

Предприятията в сектора на услугите генерират важна добавена стойност за 
заетостта и икономическия растеж, поради което трябва също да бъдат включени 
на това място.

Изменение 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции в малките и 
средните предприятия (МСП);

a) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, най-вече
чрез преки помощи за инвестиции в 
малките и средните предприятия (МСП) 
и социалната икономика;

Or. en

Изменение 139
Nuno Teixeira



PE491.053v01-00 60/189 AM\903902BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции в малките и средните 
предприятия (МСП);

а) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции в предприятията;

Or. pt

Обосновка

Големите предприятия правят значителни инвестиции в машини, оборудване и други 
производствени области, като за своите стоки и услуги сключват договори за 
подизпълнение с МСП. Следва да се отчита фактът, че големите предприятия 
разполагат с голяма възможност за създаване на работни места, благоприятстват 
развитието на МСП и допринасят за засилването на регионалната икономика.

Изменение 140
Viktor Uspaskich

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции в малките и
средните предприятия (МСП);

a) производствени инвестиции, които 
допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции в 
предприятията и по-специално в
средните предприятия МСП;

Or. en

Изменение 141
Michael Theurer

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

а) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции в малките и средните 
предприятия (МСП);

а) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции в предприятията, по-
специално малките и средните 
(МСП);

Or. de

Изменение 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции в малките и средните 
предприятия (МСП);

а) производствени инвестиции, 
които допринасят за създаването и 
запазването на устойчиви работни 
места, чрез преки помощи за 
инвестиции предимно в малките и 
средните предприятия (МСП);

Or. fr

Обосновка

МСП се ползват с предимство по отношение на производствените инвестиции, но 
ЕФРР следва също да оказва подкрепа и на по-големите предприятия.

Изменение 143
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производствени инвестиции, които a) производствени инвестиции, които 
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допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, чрез преки 
помощи за инвестиции в малките и 
средните предприятия (МСП);

допринасят за създаването и запазването 
на устойчиви работни места, по-
специално чрез преки помощи за 
инвестиции в малките и средните 
предприятия (МСП);

Or. en

Изменение 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) продуктивни инвестиции, 
които допринасят за създаването 
или запазването на работни места 
в МСП, както и за постигането на 
инвестиционните приоритети, 
посочени в член 5.1 и 5.4, 
независимо от големината на 
предприятието;

Or. de

Изменение 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) инвестиции в икономически 
инфраструктури;

Or. de
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Изменение 146
Ramona Nicole Mănescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) производствени инвестиции, 
които допринасят за постигането на 
инвестиционните приоритети, 
посочени в член 5, точки 1 и 4, 
независимо от мащаба на 
предприятието

Or. en

Изменение 147
Manfred Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) производствени инвестиции, 
които допринасят за постигането на 
инвестиционните приоритети, 
посочени в член 5, точки 1 и 4 
независимо от мащаба на 
предприятието.
(Тази буква става буква б), 
превръщайки настоящата буква б) в 
буква в) и т.н.)

Or. en

Изменение 148
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква a) – подточка i) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на МСП, като обаче се 
дава възможност на държавите
членки да предоставят подкрепа и на 
по-големи предприятия когато 
същите създават работни места в 
съответствие с националните и 
регионални стратегии за развитие по 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 149
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в инфраструктура, която 
предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на енергетиката, 
околната среда, транспорта и 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ);

б) инвестиции в инфраструктура, която 
предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на енергетиката, 
околната среда, устойчивия туризъм и
транспорта и информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ);

Or. en

Изменение 150
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в инфраструктура, 
която предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на 
енергетиката, околната среда, 
транспорта и информационните и 

б) инвестиции в инфраструктура, 
която предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на 
енергетиката, околната среда, 
туризма, транспорта и 
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комуникационните технологии 
(ИКТ);

информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ);

Or. de

Обосновка

Туризмът допринася съществено за заетостта, икономическия растеж и успешното 
сътрудничество на междурегионално и транснационално равнище, затова също 
трябва да бъде включен на това място.

Изменение 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в инфраструктура, 
която предоставя основни услуги 
на гражданите в областта на 
енергетиката, околната среда, 
транспорта и информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ);

б) инвестиции в основна 
инфраструктура в областта на 
енергетиката, околната среда, 
транспорта и информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ);

Or. es

Изменение 152
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в инфраструктура, която 
предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на енергетиката, 
околната среда, транспорта и 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ);

б) инвестиции в инфраструктура, която 
предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на енергетиката, 
околната среда, устойчивия туризъм и
транспорта и информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ);
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Or. en

Изменение 153
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в инфраструктура, 
която предоставя основни услуги 
на гражданите в областта на 
енергетиката, околната среда, 
транспорта и информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ);

б) инвестиции в инфраструктура в 
сферата на икономиката и 
основните услуги за гражданите в 
областта на енергетиката, околната 
среда, транспорта и 
информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ);

Or. de

Обосновка

Изясняване на текста, тъй като инвестициите в инфраструктура в сферата на 
икономиката са ключови за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и 
според изказване на Комисията следва да бъдат съответно подпомагани и за в 
бъдеще. Това следва да става ясно и от текста на регламента.

Изменение 154
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в инфраструктура, която 
предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на енергетиката, 
околната среда, транспорта и 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ);

б) инвестиции в инфраструктура, която 
предоставя основни услуги на 
гражданите в областта на енергетиката, 
околната среда, водите, транспорта и 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ);

Or. en
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Изменение 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в социална, здравна, 
културна, спортна и образователна 
инфраструктура, както и в 
инфраструктура, която отчита и 
за застаряващото население;

Or. de

Изменение 156
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна, както и спортна, 
културна и туристическа
инфраструктура;

Or. de

Изменение 157
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в стопанска, достъпна
социална, здравна, жилищна,
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образователна, културна, спортна и 
туристическа инфраструктура;

Or. en

Изменение 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в достъпна социална, 
здравна, образователна, културна и 
спортна инфраструктура, както и в 
достъпни жилища и устойчив 
туризъм;

Or. en

Изменение 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции както във 
финансиране на достъпни 
жилища, така и в достъпна за 
широк кръг от хора социална, 
здравна и образователна 
инфраструктура;

Or. fr

Изменение 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в достъпна социална, 
здравна, образователна, културна, 
спортна и туристическа
инфраструктура;

Or. en

Изменение 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в социална, здравна, 
спортна и образователна 
инфраструктура;

Or. en

Обосновка

Спортът има важно икономическо въздействие в Европа и представлява реален 
инструмент на социалното сближаване в ЕС и неговите региони. Той е сериозен 
източник на публични и частни разходи, като например тези за инфраструктура, за 
важни събития или за развлекателни обекти. Спортните структури, особено на 
местно ниво, ще изискват иновативни инвестиции и реконфигуриране, за да се 
удовлетворят развиващите се потребности от спорт и физическа активност на 21 
век.

Изменение 162
Fiorello Provera

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

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в достъпна социална, 
здравна, жилищна, образователна, 
културна, спортна и туристическа
инфраструктура;

Or. en

Изменение 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в достъпна социална, 
здравна, жилищна и образователна 
инфраструктура, както и в 
инфраструктура, предназначена за 
грижи за децата и културното 
наследство;

Or. en

Изменение 164
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в достъпна социална, 
здравна и образователна 
инфраструктура, както и в 
инфраструктура, предназначена за 
научноизследователска и иновационна 
дейност;

Or. en



AM\903902BG.doc 71/189 PE491.053v01-00

BG

Изменение 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в социална, 
включително жилищна, здравна и 
образователна инфраструктура;

Or. en

Изменение 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и
образователна инфраструктура.

в) инвестиции в социална, здравна,
образователна, културна, спортна 
и туристическа инфраструктура.

Or. es

Изменение 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в социална, здравна; 
жилищна и образователна 
инфраструктура;

Or. de
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Изменение 168
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в достъпна социална, 
здравна, жилищна, образователна, 
културна, спортна и туристическа
инфраструктура;

Or. en

Изменение 169
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в стопанска, социална, 
здравна и образователна 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 170
Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инвестиции в социална, здравна и 
образователна инфраструктура;

в) инвестиции в социална, здравна, 
спортна и образователна 
инфраструктура;

Or. en
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Изменение 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) насърчаване на туризма чрез 
целеви, устойчиви, конкретни 
проекти и програми в туризма, по-
специално чрез
i) подпомагане развитието на 
туризма в региони с неразвита 
инфраструктура, по-малко 
облагодетелствани и/или трудни за 
облагородяване региони;
ii) развиване на туризъм в 
отдалечените, пограничните, 
както и в най-отдалечените 
региони;
iii) подпомагане и насърчаване на 
мерки за опазване на климата и 
околната среда и за устойчиво 
използване на ресурсите в сферата 
на туризма.

Or. de

Изменение 172
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) развиване на вътрешния 
потенциал посредством 
предоставянето на подкрепа за 
регионалното и местното 
развитие, научните изследвания и 

г) развиване на вътрешния потенциал 
на капацитета за научни 
изследвания и иновации на местно 
и регионално равнище също и
посредством образуването на 
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иновациите. Тези мерки включват: клъстери. Тези мерки включват:

Or. de

Изменение 173
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) развиване на вътрешния потенциал 
посредством предоставянето на
подкрепа за регионалното и местното 
развитие, научните изследвания и 
иновациите. Тези мерки включват:

г) инвестиции във вътрешния 
потенциал посредством инвестиции в 
дълготрайни активи за оборудване и 
обслужващи дейности, свързани с 
малка по размери инфраструктура, за 
предприятията, по-специално МСП, 
подкрепа за органите за научни 
изследвания и иновации;

Or. en

Изменение 174
Ramona Nicole Mănescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиции в дълготрайни активи 
за оборудване и малка по размери 
инфраструктура;

заличава се

Or. en

Изменение 175
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиции в дълготрайни 
активи за оборудване и малка по 
размери инфраструктура;

i) инвестиции в машини, оборудване 
и инфраструктура;

Or. pt

Обосновка

Предприятията следва да могат да правят инвестиции в машини и оборудване, които 
ще им позволят да модернизират производствената си база и да увеличат 
конкурентоспособността си в индустриален план. Европейските предприятия ще 
бъдат конкурентоспособни на международните пазари само ако разполагат с нови 
промишлени машини, като разработват нови продукти с по-голяма добавена 
стойност, които да удовлетворяват потребностите на населението.

Изменение 176
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиции в дълготрайни активи 
за оборудване и малка по размери
инфраструктура;

i) инвестиции в дълготрайни активи 
за оборудване и инфраструктура;

Or. de

Изменение 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиции в дълготрайни активи 
за оборудване и малка по размери
инфраструктура;

i) инвестиции в дълготрайни активи 
за оборудване и инфраструктура;
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Or. es

Обосновка

Предвид изостаналостта на изследователската инфраструктура в Европа, не е 
препоръчително да се ограничава нормативно какъвто и да било вид изследователска 
инфраструктура поради какъвто и да било критерий за размери. От друга страна се 
счита, че с предложеното от ЕС задължение за концентриране на висок процент от 
действията в конкретни тематични цели, е препоръчително да се въведе по-голяма 
гъвкавост по отношение на размера на инвестициите в дълготрайни активи и 
инфраструктура.

Изменение 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка i а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) инвестиции за насърчаване на 
туризма, включително 
дейностите, свързани с морския 
туризъм и опазването на 
художественото и културно 
наследство;

Or. it

Обосновка

Счита се, че подкрепата за насърчаването на туризма и опазването на 
художественото и културно наследство е от изключително значение за постигането 
на целите на Европейския фонд за регионално развитие.

Изменение 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепа и обслужващи дейности за ii) подкрепа и подпомагане и 
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предприятията, по-специално МСП; обслужващи дейности за предприятията, 
по-специално всички категории МСП, 
в т.ч. микро-предприятията, 
включително тези на социалната 
икономика;

Or. xm

Обосновка

МСП и микропредприятията, които до момента много слабо се възползват от 
структурните фондове, невинаги разполагат, за разлика от големите предприятия, с 
достатъчно средства, за да се развиват. Тъй като те играят ключова роля за нашите 
икономики, включително в НОР, заделянето на структурните фондове за МСП и 
микропредприятията ще позволи пълното използване на техния потенциал за 
развитие и създаване на работни места, в съответствие с принципите, признати от 
Small Business Act.

Изменение 180
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепа и обслужващи дейности за 
предприятията, по-специално МСП;

ii) подкрепа и подпомагане и 
обслужващи дейности и съдействие за 
предприятията, по-специално за 
различните категории МСП, в т.ч. 
микро-предприятията и 
предприятията на социалната 
икономика;

Or. en

Изменение 181
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепа и обслужващи дейности за 
предприятията, по-специално МСП;

ii) подкрепа и подпомагане и 
обслужващи дейности за предприятията, 
по-специално всички категории МСП, 
в т.ч. микро-предприятията и 
включително тези на социалната 
икономика;

Or. en

Изменение 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепа и обслужващи дейности за 
предприятията, по-специално МСП;

ii) подкрепа и обслужващи дейности за 
предприятията, по-специално МСП и 
социалната икономика;

Or. en

Изменение 183
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепа и обслужващи дейности за 
предприятията, по-специално МСП;

ii) подкрепа и подпомагане и 
обслужващи дейности за предприятията, 
по-специално МСП;

Or. en
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Изменение 184
Ramona Nicole Mănescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа на обществените органи 
за научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;

заличава се

Or. en

Изменение 185
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа на обществените
органи за научни изследвания и 
иновации и инвестиции в 
технологии и приложни изследвания 
в предприятията;

iii) подкрепа на органите за научни 
изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и 
приложни изследвания в 
предприятията, както и на 
инициативи за научни изследвания 
и иновации, поети от обществени 
органи за научни изследвания 
съвместно с частни предприятия;

Or. pt

Изменение 186
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа на обществените органи iii) подкрепа на органите за научни 
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за научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;

изследвания и иновации и инвестиции в 
технологии и приложни изследвания в 
предприятията;

Or. de

Изменение 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа на обществените органи за 
научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;

iii) подкрепа на обществените и 
частните органи за научни 
изследвания и иновации и инвестиции в 
технологии и приложни изследвания в 
предприятията;

Or. en

Изменение 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа на обществените органи 
за научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;

iii) подкрепа на органи за научни 
изследвания и иновации и инвестиции в 
технологии и приложни изследвания в
предприятията;

Or. es

Изменение 189
Herbert Reul

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



AM\903902BG.doc 81/189 PE491.053v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подкрепа на обществените органи за 
научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията;

iii) подкрепа на обществените органи за 
научни изследвания и иновации и 
инвестиции в технологии и приложни 
изследвания в предприятията; това 
включва създаването на водещи 
научноизследователски организации 
например в рамките на съответен 
конкурс по „Хоризонт 2020“, както и 
насърчаване на всички мерки, които 
са подходящи, които могат да 
гарантират атрактивност на тези 
организации на международно 
равнище, включително конкурентни 
на международно равнище заплати;

Or. de

Обосновка

Виж в тази връзка и съображение 5а (ново). За да бъдат привлечени водещи световни 
изследователи и иновативни предприятия, регионите трябва да създадат като цяло 
атрактивни рамкови условия. Това означава конкурентни на международно равнище 
заплати на учените, но също и англоговорящи образователни заведения, търговски 
площи или модерни управленски услуги онлайн. За тази цел регионите следва да могат 
да използват средства от ЕФРР.

Изменение 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii a) подпомагане на конверсията 
на бивши индустриални зони и 
минни райони;

Or. de
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Изменение 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
местните и регионални органи, 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда, научните изследвания и 
иновациите субекти и 
неправителствените организации;

Or. en

Изменение 192
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество, изграждане на 
капацитет, изследвания и 
подготвителни действия, обмяна на 
опит между местните органи, 
регионалните органи и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти, включително НПО;

Or. en

Изменение 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
местните и регионалните органи и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти, включително 
неправителствените организации;

Or. en

Изменение 194
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
местните и регионалните органи и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

Or. en

Изменение 195
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество, изграждане на 
капацитет, изследвания, 
подготвителни действия и обмяна на 
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икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

опит между местните и регионалните 
органи и представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

Or. en

Изменение 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит 
между регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с 
околната среда субекти;

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит 
между регионални, местни и други 
субекти на гражданското 
общество в областта на науката 
и на научните изследвания;

Or. es

Изменение 197
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти, както и водещи 
субекти в икономиката и научните 
изследвания;

Or. de



AM\903902BG.doc 85/189 PE491.053v01-00

BG

Изменение 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете, представителните 
социални, икономически и ангажирани с 
околната среда субекти и 
образователните, изследователски и 
научни институции;

Or. en

Изменение 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит и най-
добри практики между регионите, 
градовете и представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

Or. en

Изменение 200
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, iv) изграждане на мрежи, 
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сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти;

сътрудничество и обмяна на опит между 
местните и регионалните органи и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти, включително НПО;

Or. en

Изменение 201
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит между 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически и ангажирани с околната 
среда субекти.

iv) изграждане на мрежи, 
сътрудничество и обмяна на опит и 
добри практики между островите, 
регионите, градовете и 
представителните социални, 
икономически, образователни и 
ангажирани с околната среда субекти.

Or. pt

Обосновка

Островите също следва да бъдат взети под внимание при обмяната на опит и добри 
практики, тъй като тяхната отдалеченост от континенталните територии 
предполага те да проявяват известна креативност и смелост, когато прилагат 
проектите на своя територия.

Изменение 202
László Surján

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv) – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подкрепа за намаляването на 
вътрешнорегионалните различия, 
насърчаването на междукултурното 
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разбиране;

Or. en

Изменение 203
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iva) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) разработване на финансови 
инструменти като кредити, 
гаранции и акции или други форми на 
револвиращо подпомагане, съгласно 
предвиденото в член 32 от Регламент 
(ЕС) № [...]/2012 [РОР];

Or. en

Изменение 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iva) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) изграждане на нов капацитет, 
изследвания и подготвителни 
действия;

Or. en

Изменение 205
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – подточка iv a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv a) разработване на финансови 
инструменти като кредити, 
гаранции и акции или други форми на 
револвиращо подпомагане, съгласно 
предвиденото в член 32 от Регламент 
(ЕС) № [...]/2012 [РОР]

Or. en

Изменение 206
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г a) разработване на финансови 
инструменти като кредити, 
гаранции и акции или други форми на 
револвиращо подпомагане, съгласно 
предвиденото във Финансовия 
регламент с цел улесняване на 
съвместните инвестиции от частния 
сектор в случаите на провал на пазара 
или ситуации на недостатъчно 
оптимални инвестиции

Or. en

Изменение 207
László Surján

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) техническа помощ. д) техническа помощ. Включително:
i) тематични програми за обучение и 
информационни програми за 
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потенциалните бенефициери
ii) изграждане на капацитет за 
вземащите решения на национално и 
регионално ниво що се отнася до 
опростяването и координацията на 
процедурите

Or. en

Изменение 208
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д) – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- инвестиции в икономическото, 
социално и екологично възстановяване 
на градските райони.

Or. en

Изменение 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони 
ЕФРР не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, 
която осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на 
околната среда, транспорта и ИКТ.

заличава се

Or. de

Изменение 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони 
ЕФРР не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, 
която осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на 
околната среда, транспорта и 
ИКТ.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Следва ЕФРР да може да предоставя подкрепа в по-силно развитите региони за 
инвестиции в инфраструктура, която осигурява основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта и ИКТ.

Изменение 211
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР 
не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на околната 
среда, транспорта и ИКТ.

заличава се

Or. en

Изменение 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони 
ЕФРР не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, 
която осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на 
околната среда, транспорта и ИКТ.

заличава се

Or. de

Изменение 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони 
ЕФРР не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, 
която осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на 
околната среда, транспорта и 
ИКТ.

заличава се

Or. it

Обосновка

С изключването на възможността за предоставяне на подкрепа за 
инфраструктурите не се вземат предвид в достатъчна степен трудностите, които 
се проявяват при настоящата криза във все по-голяма част от европейския 
континент. Изглежда важно и на по-силно развитите региони да може да бъде 
предоставяно финансиране, при условие че то е свързано с целите на стратегията 
„ЕС 2020“.

Изменение 214
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони 
ЕФРР не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, 
която осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на 
околната среда, транспорта и ИКТ.

заличава се

Or. de

Изменение 215
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР 
не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на околната 
среда, транспорта и ИКТ.

заличава се

Or. en

Изменение 216
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони 
ЕФРР не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, 
която осигурява основни услуги на 

заличава се
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гражданите в областта на 
околната среда, транспорта и ИКТ.

Or. de

Обосновка

Инвестиции в инфраструктурата и на добре развитите региони е от полза за цялото 
население на Европейския съюз.

Изменение 217
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони 
ЕФРР не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, 
която осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на 
околната среда, транспорта и 
ИКТ.

заличава се

Or. pt

Обосновка

По-силно развитите региони следва да могат да правят инвестиции във въпросните 
области, за да допринесат за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ 
и да подобрят условията на живот на населението си по отношение на околната 
среда, технологиите и устойчивия транспорт.

Изменение 218
Peter Simon

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони 
ЕФРР не предоставя подкрепа за 

заличава се
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инвестиции в инфраструктура, 
която осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на 
околната среда, транспорта и ИКТ.

Or. de

Обосновка

За постигане на целите на стратегия „Европа 2020“ следва да могат да се 
подпомагат също и основни услуги за гражданите в силно развити региони в сферата 
на околната среда, транспорта и информационните и комуникационни технологии 
(ИКТ).

Изменение 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ.

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ, освен в областта на 
екологосъобразната инфраструктура, 
екосистемните услуги, биологичното 
разнообразие, екологосъобразните
ИКТ и екологосъобразните 
транспортни решения за 
насърчаването на пешеходството, 
използването на велосипеди, 
съвместното придвижване на 
разменни начала със собствени 
автомобили (carsharing), 
съвместното ползване на автомобили 
от съсобственици (carpooling) и 
местната публична мобилност.
Освен това, чрез дерогация от 
горното ЕФРР предоставя подкрепа 
за инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на ИКТ, включително 
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високоскоростни мрежи, в рамките 
на по-силно развитите региони в тези 
области, които са изправени пред 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни условия, 
както се посочва в член 111, параграф
4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 
№ [...]/2012 [РОР].

Or. en

Обосновка

По-силно развитите региони обикновено не се нуждаят от подкрепа от ЕС за 
инвестиции в основна сива инфраструктура в областта на околната среда и 
транспорта, докато насърчаването на иновативната екологосъобразна и устойчива 
инфраструктура продължава да е необходимо и често е разходно най-ефективно за 
стимулирането на стопанските възможности в съответствие с „Европа 2020“. 
Освен това, инвестициите в основна инфраструктура в областта на ИКТ като 
високоскоростни мрежи следва да бъдат допустими във всички тези райони, които 
продължават да изостават поради сериозни и постоянни неблагоприятни природни 
условия.

Изменение 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ.

С цел намаляване на вътрешните 
различия в развитието може също да 
бъде необходимо по-силно развитите 
региони да инвестират в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ.

Or. en

Изменение 221
Fiorello Provera
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, 
транспорта и ИКТ.

В по-силно развитите региони ЕФРР е 
отворен за иновативни решения в 
областта на екосистемните услуги, 
биологичното разнообразие и 
екологосъобразната инфраструктура, 
социалната организация, 
екологосъобразните транспортни 
решения, местната публична 
мобилност и ИКТ.

Or. en

Изменение 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР 
не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на околната 
среда, транспорта и ИКТ. 

В по-силно развитите региони, 
намаляването на вътрешни 
различия в развитието може да 
наложи необходимостта ЕФРР да
предоставя подкрепа за инвестиции 
в инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, 
транспорта и ИКТ. 

Or. es

Изменение 223
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР 
не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на околната 
среда, транспорта и ИКТ.

В по-силно развитите региони ЕФРР 
не предоставя подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, която 
осигурява основни услуги на 
гражданите в областта на околната 
среда и ИКТ.

Or. it

Изменение 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ.

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ, освен в регионите, включени в 
трансгранично сътрудничество, 
както е определено в член 3 от 
Регламент (ЕС) № [...]/2012 относно 
специални разпоредби за подкрепа от 
Европейския фонд за регионално 
развитие по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“.

Or. en

Изменение 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ.

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, транспорта 
и ИКТ, но е отворен за иновативни 
решения в областта на 
екосистемните услуги, биологичното 
разнообразие, интелигентната и 
екологосъобразната инфраструктура, 
екологосъобразните транспортни 
решения и екологосъобразните ИКТ.

Or. en

Обосновка

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.

Изменение 226
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В по-силно развитите региони ЕФРР не 
предоставя подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, която осигурява 
основни услуги на гражданите в 
областта на околната среда, 
транспорта и ИКТ.

В по-силно развитите региони ЕФРР е 
отворен за иновативни решения в 
областта на екосистемните услуги, 
биологичното разнообразие и 
екологосъобразната инфраструктура, 
социалната организация, 
екологосъобразните транспортни 
решения, местната публична 
мобилност и ИКТ.
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Or. en

Изменение 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извеждането от експлоатация 
на атомни електроцентрали;

заличава се

Or. it

Обосновка

Счита се, че е необходимо ЕФРР да може да се използва за извеждането от 
експлоатация на атомните електроцентрали, тъй като това е мярка, целяща 
устойчиво развитие на територията.

Изменение 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извеждането от експлоатация на 
атомни електроцентрали;

a) извеждането от експлоатация и 
изграждането на атомни 
електроцентрали;

Or. en

Изменение 229
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извеждането от експлоатация на 
атомни електроцентрали;

а) извеждането от експлоатация и 
изграждането на атомни 
електроцентрали;

Or. de

Обосновка

Големите количества вода за охлаждане, голямата заплаха за безопасността, както 
и нерешеният въпрос за съхраняването на радиоактивните отпадъци говорят срещу 
изграждането на нови атомни електроцентрали.

Изменение 230
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извеждането от експлоатация на 
атомни електроцентрали;

a) извеждането от експлоатация и 
изграждането на атомни 
електроцентрали;

Or. en

Изменение 231
Ramona Nicole Mănescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове в инсталации, 
попадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО;

б) инвестиции за постигане на
намаляването на емисиите на парникови 
газове от дейности, попадащи в 
обхвата на Директива 2003/87/EО;

Or. en
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Изменение 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове в инсталации, 
попадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО;

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове във всички
инсталации, попадащи в обхвата на 
приложение І към
Директива 2003/87/EО;

Or. en

Обосновка

Дейностите в инсталациите, попадащи в обхвата на приложение І към Директивата 
относно схемата за търговия с емисии, не следва да ползват финансиране по линия на 
ЕФРР, тъй като това ще доведе до нарушения на пазара на системата на търговия 
със сертификати за емисии и ще разруши ползата от нея що се отнася до
намаляването на емисиите на CO2.

Изменение 233
Catherine Bearder

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове в инсталации, 
попадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО;

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове в инсталации, 
попадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО, с единствено 
изключение за разпределителната 
мрежа за високоефективна 
когенерация и за топлофикационните 
и охладителните системи;

Or. en
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Изменение 234
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове в инсталации, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО;

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове в инсталации, 
попадащи в обхвата на Директива 
2003/87/EО, с изключение на 
системите за централно 
отопление и охлаждане, както и 
системите за комбинирано 
производство на топлинна енергия 
и електроенергия; 

Or. de

Обосновка

Модернизацията на мрежите от системи за централно отопление и охлаждане и 
системи за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия има 
потенциал за енергоспестяване и следователно следва да не се изключва от 
подпомагането.

Изменение 235
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове в инсталации, 
попадащи в обхвата на 
Директива 2003/87/EО;

б) намаляването на емисиите на 
парникови газове в инсталации, 
попадащи в обхвата на приложение І 
към Директива 2003/87/EО, в т.ч. 
топлофикационните и охладителни 
системи и централите за 
комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия;

Or. en
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Обосновка

Средствата от ЕС не следва да бъдат инвестирани в капацитета за производство на 
никоя инсталация за производство на енергия, която използва изкопаеми горива, а 
следва да подпомагат само мерки, които повишават ефективността на вече 
съществуващи инсталации, без да се включват инсталациите по Директивата 
относно схемата за търговия с емисии.

Изменение 236
Erminia Mazzoni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в)производството, обработката и 
продажбата на тютюн и тютюневи 
изделия;

заличава се

Or. en

Изменение 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) производството, обработката и 
продажбата на тютюн и 
тютюневи изделия;

заличава се

Or. es

Изменение 238
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

c) производството, обработката и 
продажбата на тютюн и 
тютюневи изделия;

заличава се

Or. pt

Обосновка

Тъй като това е утвърдено в Договора, не е уместно да се прави директна препратка 
към недопустимостта на тютюна, като същевременно се пренебрегват другите 
стопански дейности, упоменати в Договора. Не е уместна и обосновката на 
Европейската комисия, че не възнамерява да инвестира в тютюневия сектор и 
същевременно провежда рекламни и здравни кампании, тъй като трябва да бъдат 
включени и други стопански сектори, които не отговарят на условията за 
допустимост (например: виното и други алкохолни напитки).

Изменение 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г a) големи пътни проекти без 
трансгранична връзка, летища, които 
са разположени на по-малко от 200 
км. едно от друго и които не си 
сътрудничат относно използването 
на капацитета на 
инфраструктурата;

Or. en

Изменение 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г б) създаването на генетично 
модифицирани организми с цел 
умишлено освобождаване в околната 
среда, храни или фуражи, както и 
свързаните научноизследователски 
дейности и инфраструктура;

Or. en

Изменение 241
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1, 
инвестициите във всички видове 
трансгранична инфраструктура 
следва да бъдат допустими по 
програмите за ЕТС независимо дали 
участващите региони са по-силно 
развити, в преход или по-слабо 
развити.

Or. en

Обосновка

Инвестициите в трансгранична инфраструктура по целта за европейското 
териториално сътрудничество са с висока добавена стойност и разликите в 
правилата за допустимост биха възпрепятствали инвестициите в такава 
инфраструктура когато става дума за различни категории региони.

Изменение 242
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбата на предходната алинея 
не се прилага, посредством дерогация, 
за тези региони, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—
2013 г. е бил под 75 % от средния БВП 
за ЕС—25 за референтния период, но 
които са допустими по категория 
региони в преход или по-силно 
развити региони, така както са 
определени в член 82, параграф 2, 
букви б) и в) от Регламент (EС) № [ 
]/2012 [РОР] за периода 2014—2020 г.

Or. en

Изменение 243
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тематичните цели, посочени в 
член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР], и съответните 
инвестиционни приоритети, 
посочени в член 5 от настоящия 
регламент, за които ЕФРР може 
да допринесе, се концентрират по 
следния начин:

заличава се

а) в по-силно развитите региони и в 
регионите в преход:
(i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]; 
и
(ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
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на национално равнище, се заделят 
за тематичната цел, посочена в 
точка 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР];
б) в по-слабо развитите региони:
(i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР];
(ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичната цел, посочена в 
точка 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР].

Or. de

Изменение 244
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в по-силно развитите региони и в 
регионите в преход:

заличава се

(i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]; 
и
(ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичната цел, посочена в 
точка 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР];
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Or. de

Изменение 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в по-силно развитите региони и в 
регионите в преход:

а) в по-силно развитите региони:

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 4 – параграф 1 – буква аа) (нова).

Изменение 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в по-силно развитите региони и в 
регионите в преход:

а) в по-силно развитите региони:

Or. de

Изменение 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в по-силно развитите региони и в 
регионите в преход:

a) в по-силно развитите региони:
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Or. en

Изменение 248
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в по-силно развитите региони и в 
регионите в преход:

а) в по-силно развитите региони:

Or. fr

Изменение 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в по-силно развитите региони и в 
регионите в преход:

а) в по-силно развитите региони:

Or. es

Изменение 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от Регламент 

заличава се
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(EС) № […]/2012 [РОР]; и

Or. en

Изменение 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4, както и в 
свободноизбираема четвърта 
точка от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

Or. de

Изменение 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР];

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
равнището на всяка оперативна 
програма, се отпускат за не повече от 
три от тематичните цели, посочени в 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. it
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Обосновка

Тематичната концентрация не трябва да поставя под въпрос способността за пряко 
въздействие върху недостатъците и проблемите, с които отделните територии 
трябва да се справят.

Изменение 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР]; и

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в 
точки 1, 2, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]; и

Or. fr

Обосновка

Точка 2 от тематичните цели („подобряване на достъпа, използването и качеството 
на информационните технологии и комуникациите“) следва да се добави към списъка с 
цели, за които е предвиден минимален процент инвестиции по линия на ЕФРР.

Изменение 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3, 4 и 6 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и
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Or. en

Обосновка

Включването на тематичната цел по точка 6 прави концентрацията върху 
тематичните цели по-гъвкава и дава възможност за инвестиции в екосистеми, 
изграждащи основата на нашите икономики, които се изплащат, тъй като 
увеличават природния капитал и позволяват доставката на екосистемни услуги.

Изменение 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за три 
от тематичните цели, посочени в член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]; и

Or. en

Изменение 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище за 
горепосочените региони, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

Or. en
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Изменение 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 2, 3, 4 и точка 7, буква а) и б) от 
член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР]; и

Or. es

Изменение 258
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3, 4 и 6 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

Or. en

Изменение 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 2, 3 и 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР]; и

Or. es

Изменение 260
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР];

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3, 4 и 7 от член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР];

Or. it

Изменение 261
Eleni Theocharous

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за една
или повече от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]; и
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Or. en

Изменение 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3, 4 и 7 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР]; и

Or. es

Обосновка

Следва да се предвиди възможността да се финансира устойчивият транспорт и 
премахването на тесните места в основната пътна инфраструктура.

Изменение 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

i) поне 80 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3, 4 и 6 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; и

Or. en

Изменение 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

ii) поне 40 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР], като инвестициите по тази 
цел извън транспортния сектор 
представляват поне 30% от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище;

Or. en

Обосновка

Увеличаването на процента е необходимо с оглед на постигането на целите на ЕС в 
областта на климата и енергетиката, както и на постигането на съответствие с 
резолюцията на Парламента относно енергийната ефективност, в която се 
призовава за заделяне на повече средства в тази област. Това е дори още по-
необходимо, тъй като скъпият транспортен сектор не е изрично изключен от 
тематичната цел по точка 4. Постигането на целите може да създаде над 2 милиона 
местни работни места в широк кръг от сектори като оставя достатъчно гъвкавост 
за регионите.

Изменение 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР];

ii) поне 15 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР];

Or. es
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Изменение 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР];

ii) поне 15 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР];

Or. es

Обосновка

Тематичната концентрация, която изисква 80 % от средствата да бъдат заделени за 
три тематични цели, би ограничила възможността държавите членки и регионите 
да съобразят своите програми със специфичните териториални потребности. 
Намаляването на задължителната квота на резервираните средства и добавянето на 
две тематични цели ще гарантира по-голяма гъвкавост. Счита се за необходимо 
ЕФРР да може да предоставя подкрепа за регионалното развитие в области в Европа 
с хронична изостаналост в железопътните връзки.

Изменение 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4
от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
някоя от тематичните цели, 
посочени в член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

Or. en
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Изменение 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

ii) от тях поне 20 % от общия размер 
на средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

Or. de

Обосновка

Пояснение

Изменение 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище за 
горепосочените региони, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

Or. en

Изменение 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР];

ii) поне 40 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР], като инвестициите в 
енергийна ефективност и 
възобновяема енергия представляват 
поне 15% от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище.

Or. en

Обосновка

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht 
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Изменение 271
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a) – подточка ii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii a) поне 10 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
териториалната цел, посочена в 
член 10 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР],
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Or. en

Изменение 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а а) в регионите в преход:
i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичните цели, посочени в 
точки 1, 2, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]; 
и
ii) поне 20 % от общия размер на
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичната цел, посочена в 
точка 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР];

Or. fr

Обосновка

Следва да се уеднакви минималният процент на инвестициите за всички региони в 
преход, като се съобрази с предложения процент за регионите, попадащи в 
предпазната мрежа (60 %).Точка 2 от тематичните цели („подобряване на достъпа, 
използването и качеството на информационните технологии и комуникациите“) 
следва да се добави към списъка с цели, за които е предвиден минимален процент 
инвестиции по линия на ЕФРР.

Изменение 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а а) в регионите в преход:
i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3, 4 и 6 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]; и
ii) поне 40 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР], като 
инвестициите по тази цел извън 
транспортния сектор представляват 
поне 30% от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище;

Or. xm

Обосновка

Регионите в преход се характеризират с разнообразни предизвикателства и 
неблагоприятни условия. Ето защо те следва да се ползват с по-голяма гъвкавост по 
отношение на тематичната концентрация.

Изменение 274
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а а) в регионите в преход:
i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичните цели, посочени в 
точки 1, 2, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]; 



PE491.053v01-00 122/189 AM\903902BG.doc

BG

и
ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичната цел, посочена в 
точка 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР];

Or. fr

Обосновка

По силата на принципа на равнопоставеност между регионите от категорията „в 
преход“, бившите региони, подпомагани по цел „конкурентоспособност“ следва да се 
ползват със същите условия като бившите региони, подпомагани по цел 
„конвергенция“, т. е. с процент на концентрация на средства по линия на ЕФРР в 
размер на 60 % и неповече от 80 %.

Изменение 275
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в по-слабо развитите региони: заличава се
i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР];
ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичната цел, посочена в 
точка 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР].

Or. de
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Изменение 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в по-слабо развитите региони: б) в регионите в преход и в по-
слабо развитите региони:

Or. es

Изменение 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР].

заличава се

Or. en

Изменение 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) № 

i) поне 40 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) № 
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[…]/2012 [РОР]; […]/2012 [РОР];

Or. de

Изменение 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Андрей Ковачев, Iuliu Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

i) поне 30 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. en

Обосновка

Тематичната концентрация, изискваща над 30 % от ресурсите да бъдат насочени 
към 3 тематични цели, би ограничила прекалено много възможностите на държавите 
членки и регионите да адаптират програмите си спрямо конкретните териториални 
нужди.

Изменение 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; 

i) поне 40 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 2, 3 и 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР]; 

Or. es



AM\903902BG.doc 125/189 PE491.053v01-00

BG

Изменение 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР];

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
равнището на всяка оперативна 
програма, се отпуска за не повече от 
три от тематичните цели, посочени в 
точки член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР].

Or. it

Обосновка

Тематичната концентрация не трябва да поставя под въпрос способността за пряко 
въздействие върху недостатъците и проблемите, с които отделните територии 
трябва да се справят.

Изменение 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР];

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4, както и в свободно избираема 
четвърта точка от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР];

Or. de
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Изменение 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР];

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в 
точки 1, 2, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР];

Or. fr

Обосновка

Точка 2 от тематичните цели („подобряване на достъпа, използването и качеството 
на информационните технологии и комуникациите“) следва да се добави към списъка с 
цели, за които е предвиден минимален процент инвестиции по линия на ЕФРР.

Изменение 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3, 4 и 6 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. en

Обосновка

Включването на тематичната цел по точка 6 прави концентрацията върху 
тематичните цели по-гъвкава и дава възможност за инвестиции в екосистеми, 
изграждащи основата на нашите икономики, които се изплащат, тъй като 
увеличават природния капитал и позволяват доставката на екосистемни услуги.
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Изменение 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за три 
от тематичните цели, посочени в член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР].

Or. en

Изменение 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище за 
горепосочените региони, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. en

Изменение 287
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1,
3, 4 и 7 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР];

Or. it

Изменение 288
Eleni Theocharous

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за една 
или повече от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР].

Or. en

Изменение 289
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3, 4 и 6 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].
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Or. en

Изменение 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]; 

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3, 4 и 7 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР]; 

Or. es

Обосновка

Следва да се предвиди възможността да се финансира устойчивият транспорт и 
премахването на тесните места в основната пътна инфраструктура.

Изменение 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) поне 50 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС)
№ […]/2012 [РОР].

i) поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичните цели, посочени в точки 1, 
3, 4 и 6 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. en

Изменение 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul



PE491.053v01-00 130/189 AM\903902BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка i a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i а) поне 30 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за тематичните цели, посочени в 
точки 7, 8 и 10 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР];

Or. de

Обосновка

По-слабо развитите региони следва да влагат своите ресурси ефективно в 
стимулиращи растежа области като образованието, пазара на труда и 
транспортната инфраструктура.

Изменение 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР], като инвестициите по тази 
цел извън транспортния сектор 
представляват поне 15% от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище.

Or. en

Обосновка

Понастоящем тези региони вече изразходват 6% от средствата от ЕФРР за 
инвестиции в областта на нисковъглеродните технологии. Ето защо увеличаването 



AM\903902BG.doc 131/189 PE491.053v01-00

BG

на процента е необходимо с оглед на постигането на целите на ЕС в областта на 
климата и енергетиката, както и на постигането на съответствие с резолюцията на 
Парламента относно енергийната ефективност, в която се призовава за заделяне на 
повече средства в тази област. Това е необходимо и поради факта, че скъпият
транспортен сектор не е изрично изключен от тематичната цел по точка 4. 
Постигането на целите може да създаде над 2 милиона местни работни места в 
много сектори като оставя достатъчно гъвкавост за регионите.

Изменение 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

ii) поне 12,5 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. de

Изменение 295
Eleni Theocharous

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

ii) поне10 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. en
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Изменение 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

ii) поне 20 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР], като инвестициите в 
енергийна ефективност и 
възобновяема енергия представляват 
поне 10% от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
някоя от тематичните цели, 
посочени в член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. en

Изменение 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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



AM\903902BG.doc 133/189 PE491.053v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище за 
горепосочените региони, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. en

Изменение 299
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) поне 6 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

ii) поне10 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
тематичната цел, посочена в точка 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. en

Изменение 300
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б) – подточка ii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii a) поне10% от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
териториалната цел, посочена в 
член 10 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР], като 
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инвестициите по тази цел извън 
транспортния сектор представляват 
поне 20% от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 301
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) тематичните цели, посочени в 
член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР], и съответните 
приоритети за инвестиции, 
посочени в член 5 от настоящия 
регламент относно специалните 
средства, отпускани на най-
отдалечените и най-слабо 
населените региони, са предмет на 
дерогация, за да се реагира по-
ефикасно на постоянните 
допълнителни разходи на тези 
региони и да се изпълни целта на 
създаването на тази специфична 
точка.

Or. pt

Изменение 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), 
подточка i) в регионите, чийто 

заличава се
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БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % 
от средния БВП за ЕС—25 за 
референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити 
региони, така както са определени 
в член 82, параграф 2, букви б) и в) 
от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР] за периода 2014—2020 г., 
поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за всяка една от тематичните 
цели, посочени в точки 1, 3 и 4 от 
член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с изменението на член 4, параграф 1, буква аа) (нова).

Изменение 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка 
i) в регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—
25 за референтния период, но които 
са допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за всяка една от 

заличава се
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тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. en

Изменение 304
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), 
подточка i) в регионите, чийто 
БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % 
от средния БВП за ЕС—25 за 
референтния период, но които са
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити 
региони, така както са определени 
в член 82, параграф 2, букви б) и в) 
от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР] за периода 2014—2020 г., 
поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за всяка една от тематичните 
цели, посочени в точки 1, 3 и 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР].

заличава се

Or. de

Изменение 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Чрез дерогация от буква a), 
подточка i) в регионите, чийто 
БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % 
от средния БВП за ЕС—25 за 
референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити 
региони, така както са определени 
в член 82, параграф 2, букви б) и в) 
от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР] за периода 2014—2020 г., 
поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР 
на национално равнище, се заделят 
за всяка една от тематичните 
цели, посочени в точки 1, 3 и 4 от 
член 9 от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР].

заличава се

Or. es

Изменение 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка 
i) в регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—
13 г. е бил под 75 % от средния 
БВП за ЕС—25 за референтния 
период, но които са допустими по 
категория региони в преход или по-
силно развити региони, така както са 
определени в член 82, параграф 2, 
букви б) и в) от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР] за периода 2014—
2020 г., поне 60 % от общия размер 
на средствата, отпускани от ЕФРР на 

Чрез дерогация от буква a), 
подточка i) в регионите, които за
периода 2007—13 г. са били 
финансирани в рамките на целта 
„Сближаване“, включително 
„регионите на поетапно 
приключване“ по смисъла на член 
8, параграф 1 от Регламент № 
1083/2006, но които са допустими 
по категория по-силно развити 
региони, така както са определени в 
член 82, параграф 2, букви б) и в) от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] 
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национално равнище, се заделят за 
всяка една от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 3 и 4 от член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР].

за периода 2014—2020 г., поне 60 % 
от общия размер на средствата, 
отпускани от ЕФРР на национално 
равнище, се заделят за всяка една от 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. de

Обосновка

Трябва да се посочи ясно, че всички региони, за които сега отпада възможността за 
финансиране в рамките на  целта „Сближаване“, независимо от размера на 
финансирането, което са получили, влизат в предпазната мрежа за две трети от 
досегашното финансиране, включително сегашните региони на поетапно 
приключване.

Изменение 307
Michael Theurer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка 
i) в регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—
13 г. е бил под 75 % от средния 
БВП за ЕС—25 за референтния 
период, но които са допустими по 
категория региони в преход или по-
силно развити региони, така както са 
определени в член 82, параграф 2, 
букви б) и в) от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР] за периода 2014—
2020 г., поне 60 % от общия размер 
на средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
всяка една от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Чрез дерогация от буква a), подточка 
i) в регионите, които за периода 
2007—13 г. са били финансирани в 
рамките на целта „Сближаване“, 
но които са допустими по категория 
региони в преход или по-силно 
развити региони, така както са 
определени в член 82, параграф 2, 
букви б) и в) от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР] за периода 2014—
2020 г., поне 60 % от общия размер 
на средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
всяка една от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Or. de
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Обосновка

За да се избегнат скъпо струващи затруднения и статистически изкривявания, следва 
да се намери преходен режим.

Изменение 308
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка i) 
в регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за всяка една от тематичните 
цели, посочени в точки 1, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР].

Чрез дерогация от буква a), подточки i) 
и ii) в регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., и за районите около 
столиците на държавите членки, 
които са допустими по член 82, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № [ 
]/2012[РОР] за периода 2014-2020 г.,
поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за всяка 
една от тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР], от които поне 
10 процентни пункта следва да бъдат 
заделени за целта по точка 4 от член 
9 от Регламент (ЕС) №  [...]/2012 
[РОР]. Средствата по линия на ЕФРР, 
заделени в съответствие с точка 1 от 
член 4, могат да бъдат намалени със 
сума, равна на средствата, заделени 
от Кохезионния фонд за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (ЕС) № 
[...]/2012 [РОР], разпределена 
пропорционално за различните 
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категории региони въз основа на 
населението.

Or. en

Изменение 309
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка i) 
в регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за всяка една от тематичните 
цели, посочени в точки 1, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР].

Чрез дерогация от буква a), подточки i) 
и ii) в регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., и за районите около 
столиците на държавите членки, 
които са допустими по член 82, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № [ 
]/2012[РОР] за периода 2014-2020 г.,
поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за всяка 
една от тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР], от които поне 
10 процентни пункта следва да бъдат 
заделени за целта по точка 4 от член 
9 от Регламент (ЕС) №  [...]/2012 
[РОР]. Средствата по линия на ЕФРР, 
заделени в съответствие с точка 1 от 
член 4, могат да бъдат намалени със 
сума, равна на средствата, заделени 
от Кохезионния фонд за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (ЕС) № 
[...]/2012 [РОР], разпределена 
пропорционално за различните 
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категории региони въз основа на 
населението.

Or. en

Изменение 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка 
i) в регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—13 
г. е бил под 75 % от средния БВП за 
ЕС—25 за референтния период, но 
които са допустими по категория 
региони в преход или по-силно 
развити региони, така както са 
определени в член 82, параграф 2, 
букви б) и в) от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР] за периода 2014—
2020 г., поне 60 % от общия размер 
на средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
всяка една от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

Чрез дерогация от буква a), подточка 
i) в регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—13 
г. е бил под 75 % от средния БВП за 
ЕС—25 за референтния период, но 
които са допустими по категория 
региони в преход или по-силно 
развити региони, така както са 
определени в член 82, параграф 2, 
букви б) и в) от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР] за периода 2014—
2020 г., поне 60 % от общия размер 
на средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за 
всяка една от тематичните цели, 
посочени в точки 1, 3 и 4, както и в 
свободноизбираема четвърта 
точка от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. de

Изменение 311
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка i) в Чрез дерогация от буква a), подточка i) в 
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регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за всяка една от тематичните 
цели, посочени в точки 1, 3 и 4 от
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР].

регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за не повече от 3 от
тематичните цели от списъка, 
определен в член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. en

Изменение 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка i) в 
регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за всяка една от тематичните 
цели, посочени в точки 1, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР].

Чрез дерогация от буква a), подточка i) в 
регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище за тези 
региони, се заделят за всяка една от 
тематичните цели, посочени в точки 1, 3 
и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Or. en
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Изменение 313
Jan Březina

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка i) 
в регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за всяка една от тематичните 
цели, посочени в точки 1, 3 и 4 от член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР].

Чрез дерогация от буква a), подточки i) 
и ii) в регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., и за районите около 
столиците на държавите членки, 
които са допустими по член 82, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № [ 
]/2012[РОР] за периода 2014-2020 г.,
поне 60 % от общия размер на 
средствата, отпускани от ЕФРР на 
национално равнище, се заделят за всяка 
една от тематичните цели, посочени в 
точки 1, 3 и 4 от член 9 от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР], от които поне 
10 процентни пункта следва да бъдат 
заделени за целта по точка 4 от член 
9 от Регламент (ЕС) №  [...]/2012 
[РОР]. Средствата по линия на ЕФРР, 
заделени в съответствие с точка 1 от 
член 4, могат да бъдат намалени със 
сума, равна на средствата, заделени 
от Кохезионния фонд за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (ЕС) № 
[...]/2012 [РОР], разпределена 
пропорционално за различните 
категории региони въз основа на 
населението.

Or. en
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Обосновка

Целта е в приложното поле на този член да бъдат включени районите около 
столиците, допустими за интервенции по ЕФРР.

Изменение 314
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква a), подточка 
i) в регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—13 г. е 
бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 
за референтния период, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, се 
заделят за всяка една от 
тематичните цели, посочени в точки 
1, 3 и 4 от член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР].

Буква б) от настоящия член се 
отнася също и за регионите, чийто 
БВП на глава от населението за периода 
2007—13 г. е бил под 75 % от средния 
БВП за ЕС—25 за референтния период, 
но които са допустими по категория 
региони в преход или по-силно развити 
региони, така както са определени в 
букви б) и в) на член 82, параграф 2 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР] за 
периода 2014—2020 г.;

Or. en

Изменение 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 4, по 
отношение на средствата, специално 
заделени за най-отдалечените и 
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слабонаселените региони, следва да 
бъде гарантирана достатъчна 
гъвкавост за тяхното използване, за 
да се запази достъпността на тези 
региони.

Or. en

Изменение 316
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1, 
средствата по линия на ЕФРР, 
заделени в съответствие с точка 1 от 
член 4, могат да бъдат намалени със 
сума, равна на средствата, заделени 
от Кохезионния фонд за 
тематичната цел, посочена в точка 4 
от член 9 от Регламент (ЕС) № 
[...]/2012 [РОР], разпределена 
пропорционално за различните 
категории региони въз основа на 
населението.

Or. en

Изменение 317
Eleni Theocharous

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква а), подточка 
i), за островните държави членки, 
които получават финансиране от 
Кохезионния фонд, и другите острови, 
с изключение на тези, в които се 
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намира столицата на държава членка 
или които имат постоянна връзка с 
континента се прилага буква б), 
подточки i) и ii).

Or. en

Обосновка

Предложението ще позволи на държавите членки и на регионите със специфични
териториални особености да използват подходящата комбинация от политики за 
ефективно отстраняване на своите неблагоприятни условия и за проучване на своя
потенциал без да се размива основната цел за засилена тематична концентрация.

Изменение 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 
от Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]:

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
всички 11 тематични цели, посочени в 
член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР], изброени съответно по-долу в 
точки 1 - 11, в съответствие с 
регионалните нужди и възможности, 
описани в договорите за 
партньорство:

Or. en

Изменение 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за
следните инвестиционни приоритети в 

ЕФРР съсредоточава своето 
подпомагане върху следните 
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рамките на тематичните цели, посочени 
в член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР]:

инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]:

Or. en

Изменение 320
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]:

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], в 
съответствие с регионалните нужди 
и възможности, описани в договорите 
за партньорство:

Or. en

Изменение 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Андрей Ковачев, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]:

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], в 
съответствие с регионалните нужди 
и възможности, описани в договорите 
за партньорство:

Or. en
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Изменение 322
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]:

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], в 
съответствие с регионалните нужди 
и възможности, описани в договорите 
за партньорство:

Or. en

Изменение 323
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за 
следните инвестиционни приоритети 
в рамките на тематичните цели, 
посочени в член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]:

ЕФРР предоставя подкрепа за 
следните инвестиционни приоритети 
в рамките на тематичните цели, 
посочени в член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР] в съответствие 
с регионалните нужди и 
потенциал, посочени в договора за 
партньорство:

Or. it

Изменение 324
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за 
следните инвестиционни приоритети 
в рамките на тематичните цели, 
посочени в член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР]:

ЕФРР предоставя подкрепа за 
следните инвестиционни приоритети 
в рамките на тематичните цели, 
посочени в член 9 от Регламент (EС) 
№ […]/2012 [РОР], съобразно 
съответните регионални 
потребности:

Or. de

Обосновка

Тъй като регионите имат отчасти много различни потребности, за това трябва да 
се държи сметка.

Изменение 325
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]:

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], в 
съответствие с регионалните нужди 
и възможности, описани в договорите 
за партньорство:

Or. en

Изменение 326
Jan Březina

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за
следните инвестиционни приоритети в 
рамките на тематичните цели, посочени 
в член 9 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР]:

ЕФРР съсредоточава своето 
подпомагане върху следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]:

Or. en

Обосновка

Тази промяна ще доведе до по-голяма яснота що се отнася до допустимостта на 
действията и разходите, които могат да бъдат подпомагани от фондовете.

Изменение 327
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и 
иновациите:

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и 
екологосъобразните иновации чрез:

Or. en

Изменение 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и 
иновациите:

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и 
устойчивите иновации:
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Or. xm

Обосновка

Иновациите не трябва да засягат тематичния приоритет под точка 6, но трябва да 
насърчават устойчивото развитие.

Изменение 329
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и 
иновациите:

(1) засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и 
екологосъобразните иновации:

Or. en

Изменение 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес 
за Европа;

a) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
обслужването в областта на 
технологиите и иновациите, както и 
на капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес 
за Европа;

Or. en
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Изменение 331
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за 
научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване 
на капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и 
насърчаване на центрове на 
компетентност, по-специално 
центрове, които са от интерес за 
Европа;

а) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за 
научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване 
на капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и 
насърчаване на центрове на 
компетентност, по-специално 
центрове, които са от интерес за 
Европа, когато съществуват 
възможности за полезно 
взаимодействие с други европейски 
програми, например с конкурса за 
създаване на водещи 
научноизследователски 
институти в рамките на 
„Хоризонт 2020“;

Or. de

Обосновка

Виж в тази връзка и съображение 5а (ново). Многобройните регионални конкурси 
показаха, че този инструмент е особено подходящ за генериране на върхови 
постижения. Дори в районите, които не са сред победителите, настъпва подобряване 
на иновационната среда и се наблюдава значително положително развитие.

Изменение 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Андрей Ковачев, Iuliu Winkler

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

a) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от 
интерес за Европа;

a) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност;

Or. en

Изменение 333
Victor Boştinaru

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от 
интерес за Европа;

a) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност;

Or. en

Изменение 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

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

a) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес 
за Европа;

а) укрепване на инфраструктурата, 
необходима за научноизследователска и 
иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес 
за Европа, и иновации в сферата на 
услугите;

Or. sk

Изменение 335
Jan Březina

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) укрепване на инфраструктурата,
необходима за научноизследователска 
и иновационна дейност, подобряване на 
капацитета за реализиране на 
достижения в областта на 
научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес 
за Европа;

a) укрепване на научните изследвания, 
на инфраструктурата, необходима за  
иновационна дейност и на иновациите 
в услугите, подобряване на капацитета 
за реализиране на достижения в 
областта на научноизследователската и 
иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-
специално центрове, които са от интерес 
за Европа;

Or. en

Обосновка

Целта е да се отрази значението на иновациите в услугите, поради което предлагам 
те да бъдат включени в инвестиционния приоритет по точка 1, буква а), както е 
посочено.
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Изменение 336
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква a a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a) насърчаване на центрове на 
компетентност, по-специално 
центрове, които са от интерес за 
Европа;

Or. en

Изменение 337
Ramona Nicole Mănescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност и развитие на 
връзки и взаимодействия между 
предприятията, центровете за 
научноизследователска и развойна 
дейност и висшето образование, по-
специално на разработването на 
продукти и услуги, на трансфера на 
технологии, на еко-иновациите, на 
социалната иновация, на културните и 
творческите индустрии и 
приложенията за публични услуги, на 
стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на клъстерите и 
на отворените иновации посредством 
интелигентна специализация;

Or. en
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Изменение 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на еко-
иновациите, на социалната иновация, 
на културните и творческите 
индустрии и приложенията за 
публични услуги, на стимулирането на 
търсенето, на изграждането на мрежи, 
на клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

Or. en

Изменение 339
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в частна и публична 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация, 
културната и творческата 
индустрия и приложенията за 
публични услуги, на стимулирането 
на търсенето, на изграждането на 
мрежи, на клъстерите и на 
отворените иновации посредством 
интелигентна специализация;
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Or. de

Обосновка

Иновативните проекти се финансират отчасти на общинско равнище от собствени 
общински и не от частни предприятия. Една иновация следва въпреки това във всички 
случаи да може да се подпомага като такава, независимо от правната форма на 
потенциалния бенефициер.

Изменение 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване и подкрепа за
инвестициите на предприятията и 
центровете за научни изследвания 
в научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

Or. fr

Изменение 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
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разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации
посредством интелигентна 
специализация;

разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация, на културните и 
творческите индустрии и 
приложенията за публични услуги, на 
стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на клъстерите и 
на отворените иновации посредством 
интелигентна специализация;

Or. en

Изменение 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в частна и публична 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

Or. de

Изменение 343
Peter Simon

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

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в частна и публична 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

Or. de

Обосновка

Изясняване на текста на регламента, тъй като следва да се гарантира, че 
подпомагането на иновациите включва и частните, и публичните предприятия.

Изменение 344
Patrice Tirolien

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги,
на сътрудничеството в сферата 
на промишлеността, на 
стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
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специализация;

Or. fr

Изменение 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Андрей Ковачев, Iuliu Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност и развитие на 
връзки и взаимодействия между 
предприятията, укрепване на 
центровете за научноизследователска 
и развойна дейност и висшето 
образование, по-специално на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

Or. en

Изменение 346
Fiorello Provera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на еко-
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иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

иновациите, на социалната иновация, 
на културните и творческите 
индустрии и приложенията за 
публични услуги, на стимулирането на 
търсенето, на изграждането на мрежи, 
на клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

Or. en

Изменение 347
Viktor Uspaskich

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги и градоустройството, на 
стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на клъстерите и 
на отворените иновации посредством 
интелигентна специализация;

Or. en

Изменение 348
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
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иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
насърчаване на 
научноизследователски проекти в 
областта на енергийната 
ефективност, на социалната 
иновация и приложенията за 
публични услуги, на стимулирането 
на търсенето, на изграждането на 
мрежи, на клъстерите и на 
отворените иновации посредством 
интелигентна специализация;

Or. de

Обосновка

Инвестициите в насърчаването на научноизследователски проекти в областта на 
енергийната ефективност генерират добавена стойност за цялото население на 
Европейския съюз и помагат за постигането на целите на стратегия „Европа 2020“.

Изменение 349
Bogusław Sonik

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на еко-
иновациите, на социалната иновация, 
на културните и творческите 
индустрии и приложенията за 
публични услуги, на стимулирането на 
търсенето, на изграждането на мрежи, 
на клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

Or. en
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Изменение 350
Nuno Teixeira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването и инженеринга на 
продукти, услуги и процеси, 
организационни и пазарни 
иновации, на трансфера на 
технологии, на социалната иновация 
и приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

Or. pt

Обосновка

Инженерингът на продукти следва да бъде взет предвид в условията за допустимост, 
за да могат предприятията да инвестират в областта на индустриалния дизайн и 
нови продукти, които впоследствие ще бъдат тествани в промишлен мащаб. 
Дейностите за иновация на процесите (изработване или производство), 
организационните методи (управление на човешките ресурси, платформи на обучение) 
и пазарните дейности (намаляване на дистанцията с крайния потребител) 
представляват висока добавена стойност за предприятията, за да се модернизират и 
да бъдат по-конкурентоспособни.

Изменение 351
Lambert van Nistelrooij

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

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация, на еко-иновациите, на
приложенията за публични услуги, на 
стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на клъстерите и 
на отворените иновации посредством 
интелигентна специализация;

Or. en

Изменение 352
Michael Theurer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в частна и публична
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

Or. de

Изменение 353
Manfred Weber
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в 
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в частна и публична
научноизследователска и 
иновационна дейност, на 
разработването на продукти и 
услуги, на трансфера на технологии, 
на социалната иновация и 
приложенията за публични услуги, 
на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените 
иновации посредством интелигентна 
специализация;

Or. de

Изменение 354
Richard Seeber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация, на еко-иновациите и 
приложенията за публични услуги, на 
стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на клъстерите и 
на отворените иновации посредством 
интелигентна специализация;

Or. en



PE491.053v01-00 166/189 AM\903902BG.doc

BG

Изменение 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) да се поддържа в достатъчна 
степен взаимодействието и 
взаимовръзката с програмата на 
ЕС „Хоризонт 2020“;

Or. it

Обосновка

Подкрепата за научните изследвания следва да бъде подходящо обвързана с 
политиката на сближаване с цел улесняване постигането на нейните цели.

Изменение 356
Oldřich Vlasák

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на подкрепа за 
технологични и приложни
изследвания, пилотни линии, действия 
за одобрение на продуктите на начален 
етап, усъвършенствани производствени 
възможности и пилотно производство в 
ключови базови технологии, както и за 
разпространението на технологии с 
общо предназначение;

в) предоставяне на подкрепа за 
изследвания, пилотни линии, действия 
за одобрение на продуктите на начален 
етап, усъвършенствани производствени 
възможности и пилотно производство 
по-специално в ключови базови 
технологии, както и за 
разпространението на технологии с 
общо предназначение;

Or. en

Изменение 357
Peter Simon
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на подкрепа за 
технологични и приложни 
изследвания, пилотни линии, 
действия за одобрение на 
продуктите на начален етап, 
усъвършенствани производствени 
възможности и пилотно 
производство в ключови базови 
технологии, както и за 
разпространението на технологии с 
общо предназначение;

в) предоставяне на подкрепа за 
технологични и приложни 
изследвания, както и за тяхното 
прилагане, и в публичния сектор, 
пилотни линии, действия за 
одобрение на продуктите на начален 
етап, усъвършенствани 
производствени възможности и 
пилотно производство в ключови 
базови технологии, както и за 
разпространението на технологии с 
общо предназначение;

Or. de

Обосновка

Изясняване в текста на регламента, че могат да се подпомагат и иновативни 
научноизследователски проекти на структури от публичния сектор, например на 
общинско равнище.

Изменение 358
Nuno Teixeira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на подкрепа за 
технологични и приложни 
изследвания, пилотни линии, 
действия за одобрение на 
продуктите на начален етап, 
усъвършенствани производствени 
възможности и пилотно 
производство в ключови базови 
технологии, както и за 
разпространението на технологии с 
общо предназначение;

в) предоставяне на подкрепа за 
технологични и приложни 
изследвания, лабораторни 
възможности, индустриална 
собственост, прототипи, пилотни 
линии, действия за одобрение на 
продуктите на начален етап, 
усъвършенствани производствени 
възможности и пилотно 
производство в ключови базови 
технологии, както и за развиването 
и разпространението на технологии с 
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общо предназначение;

Or. pt

Обосновка

Много предприятия разполагат със собствени лаборатории за разработване на нови 
продукти, като по този начин могат да предложат на своите клиенти нови опаковки, 
които да достигнат до крайния потребител. Тези лабораторни дейности следва да 
бъдат взети предвид в условията за допустимост, тъй като позволяват повече 
иновации в предприятията и разработване на нови продукти с по-голяма добавена 
стойност, вследствие на което цялата научноизследователска дейност ще бъде 
защитена с патенти (индустриална собственост).

Изменение 359
Jan Březina

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на подкрепа за 
технологични и приложни
изследвания, пилотни линии, действия 
за одобрение на продуктите на начален 
етап, усъвършенствани производствени 
възможности и пилотно производство в 
ключови базови технологии, както и за 
разпространението на технологии с 
общо предназначение;

в) предоставяне на подкрепа за 
изследвания, пилотни линии, действия 
за одобрение на продуктите на начален 
етап, усъвършенствани производствени 
възможности и пилотно производство 
по-специално в ключови базови 
технологии, както и за 
разпространението на технологии с 
общо предназначение.

Or. en

Обосновка

За да се избегне твърде конкретната и ограничена формулировка в случая на 
инвестиционните приоритети препоръчвам текстът на инвестиционния приоритет 
по точка 1, буква в) да бъде изменен съобразно горепосоченото.

Изменение 360
Ramona Nicole Mănescu
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква в) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) създаване на подходящи връзки и 
взаимодействия с „Хоризонт 2020“

Or. en

Изменение 361
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) мобилизиране на иновационния 
капацитет на МСП във всички 
области, откриване и предоставяне 
на подкрепа за иновациите в малките 
и микропредприятията и за 
„неактивните новатори“, по-
специално чрез консултации (съвети) 
за малки и микропредприятията, 
подпомагане на посреднически 
организации и прилагането от 
същите на мерки за насърчаване на 
иновационната култура, 
сътрудничество с центрове за научни 
изследвания, подпомагане на 
прилагането на иновации и тяхното 
използване за търговски цели;

Or. en

Изменение 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

в а) развиване на връзки и 
взаимодействие между 
предприятията, центровете за 
научноизследователска и развойна 
дейност и висшето образование

Or. fr

Изменение 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Андрей Ковачев, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) създаване на подходящи връзки и 
взаимодействия с „Хоризонт 2020“

Or. en

Изменение 364
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) създаване на подходящи връзки и 
взаимодействия с „Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 365
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква в a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) създаване на подходящи връзки и 
взаимодействия с „Хоризонт 2020“;

Or. en

Изменение 366
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) подкрепа за развитието и 
преструктурирането на научния и 
технологичния парк, включително 
насърчаване на стратегическо 
взаимодействие между субекти от 
научната и технологичната 
система и предприятията, 
създаване на бизнес инкубатори и 
стимулатори на техническа 
основа и засилване на 
регионалното участие в областта 
на конкурентоспособността и 
технологиите.

Or. pt

Обосновка

Научните и технологичните паркове трябва да бъдат включени в приоритетните 
цели, като се насърчава стратегическото взаимодействие между различни 
институции в един и същи сектор на дейност. Предвижда се регионите да 
инвестират в обновени области, като се привличат специализирани предприятия, 
които създават мрежи на сътрудничество с университети и центрове за научни 
изследвания. Териториалното развитие може да бъде насърчавано чрез инвестиции в 
инфраструктура, която да създаде условия за установяване на предприятия.

Изменение 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
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Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. опазване и популяризиране на 
културното и творческо 
наследство на Европейския съюз
a) поощряване на политики в 
областта на културата, които 
имат широко участие и споделени 
цели за запазване и придаване на 
по-висока стойност на 
европейското материално и 
нематериално културно 
наследство, за да се гарантира, че 
имат отражение в икономически 
аспект и по отношение на 
познаването му;
б) подпомагане на 
експериментирането, иновациите 
и предприемачеството в сектора 
на културата и творческите 
дейности;
в) насърчаване на устойчивия 
туризъм, включително морския 
туризъм, чрез развитието в района 
на ефективни, иновативни и 
качествени мрежи и услуги;

Or. it

Обосновка

Предложението на Комисията следва да позволи придаването на по-висока стойност 
на културата на Европейския съюз в най-общ смисъл, като се гарантира, че 
развитието на регионите се осъществява и посредством опазването и 
популяризирането на културното наследство и подкрепата за устойчивия туризъм, 
експерименталните и творческите подходи.

Изменение 368
Ramona Nicole Mănescu
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) подобряване на достъпа до ИКТ и на 
тяхното използване и качество:

(2) подобряване на достъпа до ИКТ и на 
тяхното използване и качество чрез:

Or. en

Изменение 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) подобряване на достъпа до ИКТ и 
на тяхното използване и качество:

(2) подобряване на повсеместния 
достъп до ИКТ и на тяхното използване 
и качество:

Or. en

Изменение 370
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разгръщане на широколентовия 
достъп и въвеждане на високоскоростни 
мрежи;

a) разгръщане на широколентовия 
достъп и въвеждане на високоскоростни 
мрежи и подпомагане на внедряването 
на бъдещите и нововъзникващите 
технологии и мрежи за цифровата 
икономика;

Or. en
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Изменение 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Андрей Ковачев, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разгръщане на широколентовия 
достъп и въвеждане на високоскоростни 
мрежи;

a) разгръщане на широколентовия 
достъп и въвеждане на високоскоростни 
мрежи и подпомагане на развитието 
на бъдещите и нововъзникващите 
технологии и мрежи за цифровата 
икономика;

Or. en

Изменение 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разработване на продукти и 
услуги в сферата на ИКТ, на 
електронната търговия и 
насърчаване на търсенето на ИКТ;

б) разработване на цифрови
продукти и услуги в сферата на 
ИКТ, на електронната търговия и 
насърчаване на търсенето на ИКТ;

Or. fr

Изменение 373
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронно приобщаване и електронно 

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронно приобщаване, електронна 
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здравеопазване; култура и електронно здравеопазване;

Or. en

Изменение 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронно приобщаване и електронно 
здравеопазване;

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронна култура, електронно 
приобщаване и електронно 
здравеопазване;

Or. en

Изменение 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилено използване на 
основаващи се на ИКТ приложения 
за електронно правителство, 
електронни обучения, електронно 
приобщаване и електронно 
здравеопазване;

в) засилено използване на 
основаващи се на ИКТ приложения 
за електронно правителство, 
електронни обучения, електронно 
приобщаване, електронно 
здравеопазване и електронна 
култура;

Or. fr

Изменение 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Андрей Ковачев, Iuliu Winkler
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронно приобщаване и електронно 
здравеопазване;

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронна култура, електронно 
приобщаване и електронно 
здравеопазване;

Or. en

Изменение 377
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронно приобщаване и електронно 
здравеопазване;

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронна култура,
електронни обучения, електронно 
приобщаване и електронно 
здравеопазване;

Or. en

Изменение 378
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронно приобщаване и електронно 
здравеопазване;

в) засилено използване на основаващи 
се на ИКТ приложения за електронно 
правителство, електронни обучения, 
електронна култура, електронно 
приобщаване и електронно 
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здравеопазване;

Or. en

Изменение 379
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилено използване на 
основаващи се на ИКТ приложения 
за електронно правителство, 
електронни обучения, електронно 
приобщаване и електронно 
здравеопазване;

в) засилено използване на 
основаващи се на ИКТ приложения 
за електронно правителство, 
електронни обучения, електронно 
приобщаване, електронно 
здравеопазване и технологични 
платформи в областта на 
образованието;

Or. pt

Обосновка

Освен технологичните инвестиции в областта на обучението, здравеопазването и 
електронното приобщаване, в условията за допустимост следва да се вземат предвид 
и инвестициите в областта на образованието, като например платформите за 
електронно и комбинирано обучение, които се предоставят при дистанционното 
обучение.

Изменение 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) засилено използване на 
основаващи се на ИКТ приложения за 
управление и контрол на енергийната 
система;
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Or. en

Изменение 381
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) засилено използване на 
основаващи се на ИКТ приложения за 
управление и контрол на енергийната 
система;

Or. en

Изменение 382
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) засилено използване на 
основаващи се на ИКТ приложения за 
управление и контрол на енергийната 
система;

Or. en

Изменение 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a)насърчаване на достъпността на 
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продуктите и услугите в сферата на 
ИКТ за групите хора в неравностойно 
положение.

Or. en

Изменение 384
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в a) засилено използване на 
основаващи се на ИКТ приложения за 
управление и контрол на енергийната 
система.

Or. en

Изменение 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) насърчаване на достъпността на 
продуктите и услугите в сферата на 
ИКТ за групите хора в неравностойно 
положение.

Or. en

Изменение 386
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) насърчаване на достъпността на
продуктите и услугите в сферата на 
ИКТ за регионите с постоянни
природни неблагоприятни условия, 
споменати в член 10 от Регламент 
(ЕС) № [...]/2012 [РОР],

Or. en

Изменение 387
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) насърчаване на достъпността на 
продуктите и услугите в сферата на 
ИКТ за регионите с постоянни 
природни неблагоприятни условия, 
споменати в член 10 от Регламент 
(ЕС) № [...]/2012 [РОР],.

Or. en

Изменение 388
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на МСП:

(3) повишаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията и 
по-специално на МСП чрез:

Or. en
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Изменение 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на МСП:

(3) повишаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на МСП:

Or. en

Изменение 390
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на МСП

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, особено на МСП

Or. de

Обосновка

Наред с МСП, които безспорно следва да са на първо място, следва да могат да се 
правят инвестиции и в други предприятия. Индикаторите в Приложението трябва да 
се съгласуват подходящо.

Изменение 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на (3) повишаване на 
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конкурентоспособността на МСП: конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално на 
МСП:

Or. fr

Изменение 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Андрей Ковачев, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на МСП:

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията и по-специално на
МСП:

Or. en

Изменение 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) повишаване на 
конкурентоспособността на МСП:

3) повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално на 
МСП, включително социалните 
предприятия и предприятията на 
социалната икономика:

Or. es

Изменение 394
Michael Theurer
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на МСП

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално на 
(МСП)

Or. de

Изменение 395
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на МСП:

(3) повишаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на МСП:

Or. en

Изменение 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на МСП:

(3) повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията и по-специално на
МСП чрез

Or. en

Обосновка

ЕС следва да предоставя подкрепа на европейските предприятия като цяло, в 
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съответствие с европейската индустриална политика.

Изменение 397
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване 
на икономическото оползотворяване 
на нови идеи и стимулиране на 
създаването на нови предприятия;

а) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване 
на икономическото оползотворяване 
на нови идеи и стимулиране на 
създаването на нови предприятия, 
както и на прехвърлянето на 
стопанства, насърчаване на мерки 
за придружаващо и 
стабилизиращо подпомагане на 
МСП и насърчаване на 
инвестициите в отделни 
стопанства;

Or. de

Изменение 398
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия , както и 
възстановяване на съществуващите 
предприятия, включително чрез 
бизнес инкубатори, също и в области, 
изправени пред сериозни екологични, 
климатични или демографски 
предизвикателства чрез развитие на 
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взаимодействия с ЕСФ;

Or. en

Изменение 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия , по-специално в 
областите, изправени пред сериозни 
социални предизвикателства като 
градски изостанали райони, и 
развитие на взаимодействия с ЕСФ, 
както и насърчаване на проектите за 
екотуризъм и устойчивия туризъм;

Or. xm

Обосновка

Необлагодетелстваните градски квартали имат потенциал от сили, които не 
разполагат с достатъчно средства и умения, за да развиват предприемачески дух, 
тъй като тези зони често се пренебрегват от инвеститорите.

Изменение 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
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на нови предприятия; на нови предприятия, включително 
чрез бизнес инкубатори;

Or. en

Изменение 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
от името на комисията по правата на жените и равенството между половете

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално като се отчита 
специфичния начин на създаване на 
предприятия от жени чрез улесняване 
на икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

Or. en

Изменение 402
Fiorello Provera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия, по-специално в 
областите, изправени пред сериозни 
екологични, климатични или 
демографски предизвикателства като 
планинските райони, и развитие на 
взаимодействия с ЕСФ;

Or. en
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Изменение 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия, включително 
инвестиции от типа на рисковия 
капитал;

Or. en

Изменение 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване 
на икономическото оползотворяване 
на нови идеи и стимулиране на 
създаването на нови предприятия;

а) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване 
на икономическото оползотворяване 
на нови идеи и стимулиране на 
създаването и 
прехвърлянето/поемането на 
предприятия;

Or. fr

Изменение 405
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване 
на икономическото оползотворяване 
на нови идеи и стимулиране на 
създаването на нови предприятия;

а) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване 
на икономическото оползотворяване 
на нови идеи и стимулиране на 
създаването на нови предприятия и 
прехвърлянето на предприятия, 
по-специално в региони, които се 
сблъскват с големи 
предизвикателства, обусловени от 
околната среда и климата, или 
демографски предизвикателства, 
какъвто е случаят например с 
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 тук е 
особено необходим интегриран подход в подпомагането посредством структурни 
фондове.

Изменение 406
Bogusław Sonik

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия;

a) поощряване на предприемаческия 
дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на 
нови идеи и стимулиране на създаването 
на нови предприятия,
по-специално в областите, изправени 
пред сериозни екологични, 
климатични или демографски 
предизвикателства като 
планинските райони, и развитие на 
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взаимодействия с ЕСФ;

Or. en


