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Изменение 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички думи „трябва“ следва да се 
заменят със „следва“. С изключение 
на правилата по отношение на 
партньорството (съгласно член 5), 
където следва да се запази сегашно 
време, без да се изразява модалност.
(общо изменение, което следва да се 
приложи за целия текст на ОСР)

Or. en

Обосновка

Следва да се приложи в цялото приложение на ОСР.

Изменение 1879
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Приложение -І (ново) – Встъпителна част – Параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата рамка е да 
служи, в съответствие с член 10, 
като средство за координиране, 
интегриране и балансиране на целите 
на различните политики в конкретен 
регионален контекст и по-специално 
като средство за координиране и 
балансиране на инвестиционните 
приоритети с тематичните цели, 
определени в член 9, и без да се 
накърняват приоритетите и целите, 
определени в разпоредбите относно 
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отделните фондове.

Or. en

Изменение 1880
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -І (ново) – Встъпителна част – Параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата рамка е да 
служи, в съответствие с член 10, 
като средство за координиране, 
интегриране и балансиране на целите 
на различните политики на ЕС в 
конкретен национален, регионален 
или местен контекст и по-специално 
като средство за координиране и 
балансиране на инвестиционните 
приоритети с тематичните цели, 
определени в член 9. Прилагането на 
тази рамка трябва да зачита
принципа на опростяване, за да не 
води до излишна административна 
тежест.

Or. en

Обосновка

С оглед на териториалното измерение на политиката на сближаване, всички 
териториални равнища следва да бъдат отразени в текста. Настоящият регламент 
не трябва също така да води до по-голяма административна тежест.

Изменение 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -І (ново) – Встъпителна част – Параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен рамката, която се съдържа в 
настоящото приложение, Комисията 
следва да подкрепи държавите членки
и регионите чрез приемане на 
неизчерпателен списък с препоръчани 
действия за фондовете, обхванати от 
ОСР под формата на делегиран акт 
съгласно член 142. Този 
неизчерпателен списък, като част от 
ОСР, следва да предостави на 
държавите членки и регионите 
насоки относно начина, по който те 
могат да превръщат тематичните 
цели, посочени в член 9 от настоящия 
регламент, в програмиране относно 
различните нужди, 
предизвикателства и възможности 
на регионите и необходимата 
гъвкавост за регионално устойчиво 
развитие.
(Към Въведение, Цел на ОСР)

Or. en

Изменение 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.1 – Параграф 1.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.2. Принципът на 
многостепенното управление трябва 
да се зачита, за да се улесни 
постигането на социално, 
икономическо и териториално 
сближаване.

Or. en
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Обосновка

Приоритетите на Съюза не следва да присъстват.

Изменение 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.1 – Параграф 1.1.2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.2a В съответствие с член 5 
държавите членки следва да 
организират партньорство с 
представители на компетентните 
регионални, местни, градски и други 
публични органи, икономическите и 
социалните партньори и 
структурите, представляващи 
гражданското общество, 
неправителствените организации и 
организациите и органите, 
отговарящи за утвърждаване на 
равенството и недискриминацията, и 
неправителствените организации, 
които насърчават социалното 
включване и организации, извършващи 
дейности в областта на културата, 
образованието и младежта. 
Специално внимание се обръща на 
групите, които могат да бъдат 
засегнати от програмите и да 
изпитат затруднения да им 
въздействат.

Or. en

Изменение 1884
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.1 – Параграф 1.1.3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.3 За да гарантират ефективно 
многостепенно управление,
държавите членки трябва да 
осъществяват следните действия:
a) да изпълняват партньорство в 
съответствие с Европейския кодекс 
на поведение, посочен в член 5
б) да създават механизми за 
координация между различните 
равнища на управление съгласно 
съответните системи на 
конституционални правомощия;
в) да докладва редовно за 
изпълнението на партньорството.

Or. en

Обосновка

Това са държавите членки, които отговарят за програмирането. Тогава те могат, в 
рамките на своя избирателен район, да вземат решения относно отговорния орган за 
програмирането или интегрирания подход.

Изменение 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.1 – Параграф 1.1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.3 За да гарантират ефективно 
многостепенно управление,
държавите членки и регионите 
трябва да осъществяват следните 
действия:
а) да създават механизми за 
координация между различните 
равнища на управление съгласно 
съответните системи на 
конституционални правомощия;
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в) да докладват редовно за 
изпълнението на партньорството.

Or. en

Изменение 1886
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.1 – Параграф 1.1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4 На всички етапи на
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, партньорството 
може да бъде организирано съгласно 
националните правила и практики, за 
да включват директно регионалните 
и местни органи в изготвянето на 
договорите за партньорство и на 
програмите, както и при 
изготвянето, изпълнението, 
контрола и оценката на тези 
програми. Освен това 
представителите на регионалните и 
местни правителства следва да 
вземат участие заедно с Комисията в 
преговорите за договор за 
партньорство и програми на равнище 
ЕС. Социалните и икономически 
партньори и други публични органи, 
както и органите, които 
представляват гражданското 
общество, включително партньорите 
от областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията, също трябва да 
бъдат включени, където е 
приложимо, за да се гарантира
партньорство във всички етапи на 
изпълнение на политиката.

Or. en
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Обосновка

Това изменение отразява различните институционални и конституционални 
ангажименти в различните държави членки. То също така предвижда изпълнение на 
принципа на партньорство на всички равнища на ЕС и на всички етапи на създаване на 
политиката.

Изменение 1887
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.1 – Параграф 1.1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4 На всички етапи на
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, партньорството 
трябва да бъде организирано така, че 
да включва директно регионалните и 
местни органи в изготвянето и 
евентуалната промяна на договорите 
за партньорство, както и при
изготвянето, изпълнението, 
контрола и оценката на програмите. 
Социалните и икономически 
партньори и други публични органи, 
както и органите, които 
представляват гражданското 
общество, включително партньорите 
от областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията, също трябва да 
бъдат включени във всички етапи, 
посочени по-горе, за да се гарантира
партньорство във всички етапи на 
изпълнение на политиката.

Or. en

Изменение 1888
Jens Nilsson
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Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.1 – Параграф 1.1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4 На всички етапи на
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, партньорството 
трябва да бъде организирано така, че 
да включва директно регионалните и 
местни органи в изготвянето на 
договорите за партньорство и на 
програмите, както и при 
изготвянето, изпълнението, 
контрола и оценката на тези 
програми. Социалните и 
икономически партньори, други 
публични органи, както и органите, 
които представляват гражданското 
общество, включително партньорите 
от областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията, също трябва да 
бъдат включени от държавите
членки и регионалните и местни 
органи, за да се гарантира
действително партньорство във 
всички етапи на изпълнение на 
политиката.

Or. en

Изменение 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.1 – Параграф 1.1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4 На всички етапи на
изпълнението на фондовете, 
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обхванати от ОСР, партньорството 
трябва да бъде организирано по 
следния начин:
Партньорите следва да 
представляват различни 
териториални равнища в 
съответствие с институционалната 
структура на държавите членки и 
партньорството следва да бъде 
установено в съответствие със 
следните минимални изисквания: i) 
представянето на различните 
партньори е основано на техните 
съответни отговорности по време на 
изпълнението на програмите, ii) 
партньорите избират и назначават 
членовете си, които ги 
представляват в мониторинговите 
комитети и другите консултативни 
органи и работни групи, създадени в 
рамките на фондовете, iii) 
мониторинговите комитети са с 
балансирано представителство на 
половете и разнообразни по своя 
състав, iv) списъкът с членовете на 
мониторинговите комитети и други 
работни групи се оповестява 
публично, v) всеки избран партньор е 
наясно със своите задължения във 
връзка с поверителността и 
конфликта на интереси в резултат 
на специалното обучение и 
формализиране на неговите 
задължения с подписано изявление.
Партньорите следва да бъдат 
директно включени в изготвянето на 
договорите за партньорство, както и 
в всички етапи от съставянето, 
изпълнението, наблюдението и 
оценяването на програмите.
(промени и заличаване на части от 
1.1.4)

Or. en
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Изменение 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.1 – Параграф 1.1.4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4a Сътрудничеството на 
партньорите следва най-добрите 
практики. Всяка държава членка 
гарантира адекватно равнище на 
техническа помощ, за да се улесни 
включването на партньорите и 
участието на всички етапи от 
процеса на програмиране.

Or. en

Изменение 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.1 – Параграф 1.1.4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4б Държавите членки създават
партньорство, което зачита
следните минимални изисквания по 
отношение на определена процедура: 
i) навременно разкриване на 
информация по време на 
разискванията относно 
стратегически документи, ii) 
достатъчно време за 
заинтересованите страни да 
анализират документите, да 
консултират техните членове и 
избирателни райони и да дадат 
обратна връзка, iii) подходящи канали 
за заинтересованите страни да 
отправят въпроси или да правят 
коментари и предложения, iv) 
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прозрачност относно начина, по 
който се взети предвид 
предложенията и коментарите на 
партньорите, включително обяснение 
в случай на отхвърляне на коментари, 
и v) разпространение на резултата 
от консултациите. Освен това следва
да бъде гарантиран достъп до този 
процес на лица с увреждания по 
отношение на физическата среда.

Or. en

Изменение 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.1 Принципът на устойчивото 
развитие, във вида, в който е посочен 
в член 3 от Договора за Европейския 
съюз (ДЕС), е свързан с концепция за 
напредък, съгласно която социалните, 
икономическите и екологичните 
съображения следва да бъдат 
интегрирани, когато се разглеждат 
благосъстоянието и по-доброто 
качество на живот за настоящите и 
бъдещите поколения. 
Устойчивото развитие изисква 
съответствие с достиженията на 
правото на ЕС в областта на 
околната среда. Освен това следва да 
се докаже, че нетните общи 
инвестиционни резултати са от 
полза за обществото.
(Допълнение в края на второто 
изречение от член 1.2.1.)

Or. en
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Изменение 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.2 Съображенията за устойчиво 
развитие, както и принципът 
„замърсителят плаща“ трябва 
следователно да бъдат неделима част 
от всеки план – от проектирането до 
изпълнението и от контрола до 
оценката.
Държавите членки и регионите 
следва да предоставят навременна и 
всеобхватна информация относно 
разходите във връзка с климата в 
съответствие с методологията, 
определена в регламента за 
общоприложимите разпоредби. 
Държавите членки и регионите 
следва да проследяват разходите, 
свързани с биологичното 
разнообразие, въз основа на 
предложените ангажименти за 
докладване. Напредъкът при 
изпълнението на хоризонталните 
принципи, определени в член 8 от 
настоящия регламент, следва да бъде 
доказан чрез прилагането на 
хоризонталните показатели. Като 
общо правило, тези, които 
причиняват щети на околната среда,
следва да понасят разходите за 
избягването им или за 
компенсирането им, а финансирането 
не следва да се използва за разходи за 
спазване на съответното действащо
законодателство.
(Допълнение към втория текстови блок 
от 1.2.2 и заличаване на последното 
изречение от оригиналния текст на 
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докладчиците.)

Or. en

Изменение 1894
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.2 Съображенията за устойчиво 
развитие, както и принципът 
„замърсителят плаща“ трябва 
следователно да бъдат неделима част 
от всеки план – от проектирането до 
изпълнението и от контрола до 
оценката. Неприлагането на 
принципа „замърсителят плаща“ 
може да бъде позволено единствено в 
изключителни случаи, предвидени от 
първичното законодателство на ЕС,
и при условие че са налице ясни мерки 
за ограничаване.

Or. en

Обосновка

Принципът „замърсителят плаща“ следва винаги да се прилага. Изключения следва да 
се прилагат, ако това е ясно предвидено от първичното законодателство на 
Европейския съюз.

Изменение 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.2 Съображенията за устойчиво 
развитие, както и принципът 
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„замърсителят плаща“ трябва 
следователно да бъдат неделима част 
от всеки план – от проектирането до 
изпълнението и от контрола до 
оценката. Неприлагането на 
принципа „замърсителят плаща“ 
може да бъде позволено единствено в 
изключителни случаи, подкрепени от 
сериозни доказателства, и при 
условие че са налице ясни мерки за 
ограничаване. Решенията относно 
изключенията трябва да бъдат част 
от ex-ante и оценките на 
Стратегическата оценка на 
околната среда (СООС) на договора за 
партньорство и всички съответни 
програми.

Or. en

Обосновка

It is necessary to set strong standards and clear methodologies for decision-making on the 
application of polluter pays principle to prevent arbitrary decisions in cases where interests 
of individual decision makers are contradicting environmental protection of the EU. The 
decision on proportionality of environmental protection costs must be assessed very carefully 
and well in advance of project implementation to prevent that environmentally harmful 
projects are eligible for funding. This increases the efficient use of funds and prevents 
possible non-transparent behaviour during programme implementation.

Изменение 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.3 За да се справят с комплексните 
предизвикателства, пред които се 
изправени, държавите членки и 
регионите трябва да разгърнат 
всички налични инструменти на 
политиката на Съюза. По-специално, 
за целите на справянето с
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изменението на климата, ресурсите 
трябва да бъдат съсредоточени върху 
превантивните мерки и мерките за 
ограничаване, като същевременно се 
сведат до минимум външните 
разходи. Всяка нова инвестиция, 
извършена с подкрепата на 
фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъде от такова естество, 
че по своята същност да бъде 
устойчива на въздействието от 
изменението на климата и 
природните бедствия.
(Добавя последните четири думи към 
второто изречение от параграф 1.2.3 
от текста на докладчиците.)

Or. en

Изменение 1897
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.3 За да се справят с комплексните 
предизвикателства, пред които се 
изправени, държавите членки и 
регионите трябва да разгърнат 
всички налични инструменти на 
политиката на Съюза. По-специално, 
за целите на справянето с
изменението на климата, което 
представя различни рискове за 
различните региони, средствата 
трябва да бъдат съсредоточени върху 
превантивните мерки и мерките за 
ограничаване. Всяка нова инвестиция, 
извършена с подкрепата на 
фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъде от такова естество, 
че по своята същност да бъде 
устойчива на въздействието от 
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изменението на климата и 
природните бедствия.
(Заменя параграф 1.2.3 от изменението 
на докладчиците относно ОСР, но 
добавя справка относно факта, че 
изменението на климата представя 
различни рискове за различните 
региони.)

Or. en

Изменение 1898
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.3 За да се справят с комплексните 
предизвикателства, пред които се 
изправени, държавите членки трябва 
да разгърнат всички налични 
инструменти на политиката на 
Съюза. По-специално, за целите на 
справянето с изменението на 
климата, ресурсите трябва да бъдат 
съсредоточени върху превантивните 
мерки и мерките за ограничаване. 
Всяка нова инвестиция, извършена с 
подкрепата на фондовете, обхванати 
от ОСР, трябва да бъде от такова 
естество, че по своята същност да 
бъде устойчива на въздействието от 
изменението на климата и 
природните бедствия.

Or. en

Обосновка

Това са държавите членки, които отговарят за програмирането. В такъв случай те 
могат, в рамките на своята институционална и конституционална система, да 
вземат решения относно отговорния орган за програмирането или интегрирания 
подход.
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Изменение 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.3 За да се справят с комплексните 
предизвикателства, пред които се 
изправени, държавите членки и 
регионите трябва да разгърнат 
всички налични инструменти на 
политиката на Съюза. По-специално, 
за целите на справянето с
изменението на климата, ресурсите 
трябва да бъдат съсредоточени върху 
превантивните мерки и мерките за 
ограничаване; за справяне със 
загубата на биологично разнообразие 
ресурсите са съсредоточени върху 
превантивните мерки и мерките за 
възстановяване. Всяка нова 
инвестиция, извършена с подкрепата 
на фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъде от такова естество, 
че по своята същност да бъде 
устойчива на въздействието от 
изменението на климата и 
природните бедствия. Освен това, за 
да отразява значението на 
въздействието на климата и 
биологичното разнообразие на 
инвестициите, финансирани от ЕС, 
СООС на програмите следва също
така да включва оценка на 
въздействието на климата и 
биологичното разнообразие, 
включително измерването на 
парниковите емисии на програмата.

Or. en

Обосновка

Apart from tracking climate related spending it is necessary to horizontally incorporate 
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climate impact mitigation into all programmes as means of ensuring quality of the investment 
in respect to climate change mitigation targets of the EU. For ensuring sustainable 
development, climate and biodiversity impact evaluation is necessary and is the most feasible 
way to prevent investments with negative impact to be implemented, improving the quality of 
the Cohesion Policy. In addition climate impact is easily measurable and a clear methodology 
already exists, which will allow for transparent programme evaluation.

Изменение 1900
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.4 ЕФРР и КФ трябва да 
продължат да правят основни 
инвестиции в инфраструктурите на 
държавите членки, за да отговорят 
на изискванията на Рамковата 
директива за водите и другите 
съответни директиви. Съществуват 
технологични решения, които имат 
за цел да допринесат за устойчиви 
действия, появяват се и нови, като 
следователно ЕФРР трябва да 
продължи да предоставя подкрепа за 
изследвания в тази област. Тази 
подкрепа трябва да има за цел да 
допълни мерките, обхванати от 
„Хоризонт 2020“. Финансирането за 
действията за биологично 
разнообразие може да бъде налично 
чрез ЕЗФРСР и ЕФМДР. ЕЗФРСР 
може също да се използва, за да се 
предостави подкрепа на лицата, 
които управляват земи, където 
задължителните екологични 
изисквания водят до специфични за 
района недостатъци.

Or. en

Обосновка

Това са държавите членки, които отговарят за програмирането. В такъв случай те
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могат, в рамките на своята институционална и конституционална система, да 
вземат решения относно отговорния орган за програмирането или интегрирания 
подход.

Изменение 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.4 Ако ЕФРР и КФ подкрепят 
основни инвестиции в 
инфраструктурите на държавите
членки и регионите, тези инвестиции 
отговарят на изискванията на 
Рамковата директива за водите и 
другите съответни директиви. 
Принципът „замърсителят плаща“ 
се прилага също така за финансиране,
като се имат предвид потенциално 
вредните за околната среда дейности, 
по-специално за финансиране на 
инфраструктурата. В тези случаи 
финансирането следва да се 
предоставя единствено ако 
събирането на такси и 
интернационализацията на 
външните въздействия не обхващат 
разходите за инвестицията и 
разходите за всяка причинена щета. 
[1] ОВ реф. ........Директива 2000/60/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2000 година.
(Промени и допълнително изречение в 
1.2.4)

Or. en

Изменение 1902
Salvatore Caronna
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Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.4 ЕФРР и КФ трябва да 
продължат да правят основни 
инвестиции в инфраструктурите на 
държавите членки и регионите, за да 
отговорят на изискванията на 
Рамковата директива за водите и 
другите съответни директиви. 
Съществуват технологични решения, 
които имат за цел да допринесат за 
устойчиви действия, появяват се и 
нови, като следователно ЕФРР 
трябва да продължи да предоставя 
подкрепа за изследвания в тази 
област. Тази подкрепа трябва да има 
за цел да допълни мерките, обхванати 
от „Хоризонт 2020“. Финансирането 
за действията за биологично 
разнообразие може също така да бъде 
налично чрез ЕЗФРСР и ЕФМДР. 
ЕЗФРСР може също така да се 
използва за подкрепа на устойчивото 
управление на природните ресурси, за 
да насърчава трансфера на знание и 
иновации, като подобрява
конкурентоспособността на селското 
стопанство и интегриращото 
развитие на селските райони.

Or. en

Изменение 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.4 ЕФРР и КФ трябва да 
продължат да подкрепят 
инвестициите в инфраструктурите 
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на държавите членки и регионите, за 
да отговорят на изискванията на 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда (напр. 
Рамковата директива за водите, за 
природата, за отпадъците и другите 
съответни директиви). Съществуват 
технологични решения, основани на 
екосистеми, и нетехнологични 
решения, които имат за цел да 
допринесат за устойчиви действия, 
появяват се и нови, като 
следователно ЕФРР трябва да 
продължи да предоставя подкрепа за 
изследвания в тази област. Тази 
подкрепа трябва да има за цел да 
допълни мерките, обхванати от 
„Хоризонт 2020“. Финансирането на 
действията за биологично 
разнообразие, както се изисква от 
приоритетните рамки за действия, 
може да бъде предоставено чрез 
средства, обхванати от ОСР. 
ЕЗФРСР може също да се използва, за 
да се предостави подкрепа на лицата, 
които управляват земи, където 
задължителните екологични 
изисквания водят до специфични за 
района недостатъци.

Or. en

Обосновка

ЕФРР не се отнася единствено за основните инвестиции, а новите подходи за 
решения, основани на екосистеми в областта на климата и интелигентните 
технологии, не са само инфраструктурно и технологично свързани. В стратегията на 
ЕС за биологично разнообразие се посочва, че всички фондове следва да допринасят за 
финансиране на биологичното разнообразие, следователно всички СОП фондове следва 
да гарантират инвестиции за биологичното разнообразие.

Изменение 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.4 ЕФРР и КФ трябва да 
продължат да правят основни 
инвестиции в инфраструктурите на 
държавите членки и регионите, за да 
отговорят на изискванията на 
Рамковата директива за водите и 
другите съответни директиви. 
Съществуват технологични решения, 
които имат за цел да допринесат за 
устойчиви действия, появяват се и 
нови, като следователно ЕФРР 
трябва да продължи да предоставя 
подкрепа за изследвания в тази 
област. Финансирането за 
действията за биологично 
разнообразие може да бъде налично 
чрез ЕЗФРСР и ЕФМДР. ЕЗФРСР 
може също да се използва, за да се 
предостави подкрепа на лицата, 
които управляват земи, където 
задължителните екологични 
изисквания водят до специфични за 
района недостатъци.

Or. en

Обосновка

Определение на: Тази подкрепа трябва да има за цел да допълни мерките, обхванати 
от „Хоризонт 2020“.

Изменение 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.4a. ЕФМДР ще подпомогне 
постигането на целите за растеж, 
работни места и устойчивост на 
реформираната Обща политика в 
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областта на рибарството и ще 
подкрепя изпълнението на 
интегрираната морска политика на 
ЕС. ЕФМДР може да финансира 
устойчивите рибарство и 
аквакултури, като допринася за 
устойчивите морски екосистеми и 
приобщаващото териториално 
развитие и управление.

Or. en

Изменение 1906
Markus Pieper

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.5 Вследствие на устойчивото 
развитие не трябва да има 
техническо упражняване. За да се 
гарантира, че тази цел е включена във 
функционирането на фондовете, 
обхванати от ОСР, управляващите 
органи трябва да разгледат надлежно 
и последователно тази цел в рамките 
на целия жизнен цикъл на програмата 
и трябва да възприемат по-активен 
подход при намаляването на вредните 
последици върху околната среда от 
намесата посредством
предприемането, наред с другото, на 
следните действия:
a) насочване не инвестициите към 
възможностите за най-ефективно 
използване на ресурсите,
б) внимателно претегляне на 
необходимостта от инвестиции, 
където тези инвестиции имат 
значително отрицателно 
въздействие върху околната среда,
в) възприемане на дългосрочна 
перспектива, когато се сравняват 
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разходите за жизнения цикъл на 
алтернативните методи на 
инвестиции,
(Заменя параграф 1.2.5 от 
приложението, предложен в 
изменението на докладчиците относно 
ОСР, заличаване на точка г) 
(увеличаване на използването на 
екологосъобразни обществени поръчки))

Or. en

Обосновка

По време на криза икономически ефективните обществени поръчки могат в някои 
случаи да бъдат по-приемливи от най-важната екологосъобразна обществена 
поръчка.

Изменение 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.5 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) използване на екологосъобразна 
обществена поръчка.
(Думата „увеличаване“ е заличена в 
параграф 1.2.5, буква г))

Or. en

Изменение 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.5a Оценката на екологичната 
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устойчивост на инвестициите следва 
да бъде осъществена въз основа на 
ясно определени критерии за 
екологична устойчивост, по-
специално за секторите, които са 
ресурсоемки или оказват силно 
въздействие върху климата и 
биологичното разнообразие 
(транспорт, инфраструктури, 
отпадъци, енергия – по-специално 
използването на биомаса и т.н.)

Or. en

Обосновка

Критериите за устойчивост на инвестициите са необходими за предотвратяване на 
вредните инвестиции. Например разработването на проекти за възобновяеми 
енергийни източници може да има обратно въздействие върху целите на ЕС за 
биологично разнообразие, ако те не са добре проектирани и изпълнявани. Поради това 
е необходимо да бъдат зададени строги обвързващи правила за тяхното използване.
Критериите за устойчивост позволяват на ЕС да постигне съгласуваност между 
многобройните си цели и да предотврати непродуктивен резултат върху 
инвестициите.

Изменение 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.2 – Параграф 1.2.5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.5a Устойчивото управление на 
биологичното разнообразие и 
екосистемите следва да бъде 
насърчено, особено в най-
отдалечените региони.

Or. en

Изменение 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda
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Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.3 – Параграф 1.3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.1 Държавите членки и регионите
следва да предприемат съответните 
стъпки, за да премахнат неравенства
и да предотвратят каквато и да било
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация или полова 
принадлежност на всички етапи от 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР.
(Промени на 1.3.1)

Or. en

Изменение 1911
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.3 – Параграф 1.3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.1 Държавите членки следва да 
увеличат усилията си, за да 
премахнат неравнопоставеността 
между мъжете и жените и да 
насърчават равенството между тях, 
както и да се противопоставят на 
дискриминацията по пол, расов или 
етнически произход, религия или 
вероизповедание, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация на всички 
етапи от изпълнението на 
фондовете, обхванати от ОСР.

Or. en
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Обосновка

Подробностите за изпълнението на фондовете следва да бъдат оставени открити за 
държавите членки и регионите въз основа на тяхното равнище на напредък при 
гарантиране на равнопоставеност.

Изменение 1912
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.3 – Параграф 1.3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.2 Държавите членки следва да се 
стремят към постигане на целта за 
равенство между мъжете и жените 
и следва да предприемат 
подходящите стъпки за 
предотвратяване на каквато и да 
било дискриминация по време на 
подготовката, изпълнението, 
контрола и оценката на операциите в
програмите, съфинансирани от 
фондовете, обхванати от ОСР, и ясно 
да определят действията, които 
вземат предвид този принцип в 
програмите. Пречките пред 
участието на жените на пазара на 
труда следва по тази причина да 
бъдат оценени и преодолени.

Or. en

Обосновка

Всяко действие следва да бъде основано на оценки и анализ.

Изменение 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.3 – Параграф 1.3.3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.3 Държавите членки и регионите 
следва да се стремят към постигане 
на целта за равенство между мъжете 
и жените във вида, в който е 
определена в член 8 от ДФЕС, и да 
гарантират включването й в 
подготовката, изпълнението, 
контрола и оценката на действията 
съгласно всички фондове, обхванати 
от ОСР, и отчитането на 
социалните аспекти на пола като 
задължителен принцип. ЕФРР, ЕСФ 
и програмите на Кохезионния фонд 
следва изрично да уточняват 
очаквания принос на тези фондове за 
равенството между половете чрез 
подробното определяне на целите и 
инструментите. Анализът на 
половете следва да бъде включен в 
анализа на целите на намесата. 
Системите за мониторинг и 
събирането на информация също са 
от основно значение за очертаването
на ясна картина относно начина, по 
който програмите отговарят на 
целите за равенство между половете. 
Напредъкът следва да бъде доказан 
чрез прилагане на хоризонтални 
показатели. Участието на 
съответните органи, отговорни за 
насърчаването на равенството 
между половете в партньорството, 
следва да бъде гарантирано. 
Настойчиво се препоръчва да се 
организират постоянни структури 
или на съществуващите структури 
изрично да се възложи функция за 
предоставяне на съвети относно 
равенството между половете с цел да 
се предоставят необходимите знания 
и опит при подготовката, 
изпълнението, контрола и оценката 
на програмите.
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По-голямо участие на жените на 
пазара на труда както като 
работодатели, така и като 
служители, ще укрепи икономиката 
на Съюза. Освобождаване на 
потенциала за такова увеличение на 
дейността чрез увеличаване на 
равнището на заетост сред жените е 
от решаващо значение за постигане 
на целите за заетост на „Европа 
2020“. Пречките пред участието на 
жените на пазара на труда трябва 
следователно да бъдат изцяло 
преодолени. Държавите членки и 
регионите трябва да гарантират, че 
освен ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕФМДР и 
ЕЗФРСР също финансират дейности, 
които насърчават икономическата 
независимост на жените, 
допринасят за постигането на 
подходящ баланс между 
професионалния и семейния живот и 
насърчават възможностите на 
жените като предприемачи.
(Допълнение към първия блок изречения 
в началото на 1.3.3)

Or. en

Изменение 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.3 – Параграф 1.3.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.3 По-голямо участие на жените на 
пазара на труда както като 
работодатели, така и като 
служители, ще укрепи икономиката 
на Съюза. Освобождаване на 
потенциала за такова увеличение на 
дейността чрез увеличаване на 
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равнището на заетост сред жените е 
от решаващо значение за постигане 
на целите за заетост на „Европа 
2020“ със 75 % заетост за жените и 
мъжете. Следователно пречките 
пред участието на жените на пазара 
на труда трябва да бъдат изцяло 
преодолени посредством, наред с 
другото, намаляване на 
сегментацията на пазара на труда по
занятие и сектор чрез, освен всичко 
друго, насърчаване на по-активното
участие на жените в 
научноизследователска и развойна 
дейност и включване на жени 
работнички в обучение и 
професионално обучение за „зелени 
работни места“; държавите членки и 
регионите трябва да гарантират със 
специални действия, че освен ЕСФ, 
ЕФРР, КФ, ЕФМДР и ЕЗФРСР също 
финансират дейности, които 
насърчават икономическата 
независимост на жените, 
допринасят за постигането на 
подходящ баланс между 
професионалния и семейния живот и 
насърчават възможностите на 
жените като предприемачи.
(Промени във втората част на 
параграф 1.3.3.)

Or. en

Изменение 1915
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.3 – Параграф 1.3.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.3 По-голямо участие на жените, 
равнопоставено с участието на 
мъжете, на пазара на труда както 
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като работодатели, така и като 
служители, ще укрепи икономиката 
на Съюза. Освобождаване на 
потенциала за такова увеличение на 
дейността чрез увеличаване на 
равнището на заетост сред жените е 
от решаващо значение за постигане 
на целите за заетост на „Европа 
2020“. Пречките пред участието на 
жените на пазара на труда трябва 
следователно да бъдат изцяло 
преодолени. Държавите членки и 
регионите трябва да гарантират, че 
освен ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕФМДР и 
ЕЗФРСР, също финансират дейности, 
които насърчават икономическата 
независимост на жените, 
допринасят за постигането на 
подходящ баланс между 
професионалния и семейния живот и 
насърчават възможностите на 
жените като предприемачи.
(Заменя параграф 1.3.3 на изменението 
на докладчиците относно ОСР, но 
добавя справка към факта, че 
участието на жените на пазара на 
труда трябва да бъде осъществено на 
равна основа с участието на мъжете.)

Or. en

Изменение 1916
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.3 – Параграф 1.3.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.3 По-голямо участие на жените на 
пазара на труда както като 
работодатели, така и като 
служители, ще укрепи икономиката 
на Съюза. Освобождаване на 
потенциала за такова увеличение на 
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дейността чрез увеличаване на 
равнището на заетост сред жените е 
от решаващо значение за постигане 
на целите за заетост на „Европа 
2020“.

Or. en

Обосновка

Това изменение взема под внимание на факта, че насърчаването на участието на 
жените на пазара на труда следва да се разглежда в контекста на тематичните 
разпоредби за концентрация за ЕСФ, които ограничават броя на инвестиционните 
приоритети, по-специално като се има предвид ограничението за социално включване.
Това изменение предлага запазване на стремежа, но оставя подробностите открити 
за държавите членки и регионите.

Изменение 1917
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.3 – Параграф 1.3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3 Насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и на 
недискриминацията
1.3.1 Държавите членки следва да 
увеличат усилията си, за да 
премахнат неравнопоставеността 
между мъжете и жените и да 
насърчават равенството между тях, 
както и да се противопоставят на 
дискриминацията по пол, расов или 
етнически произход, религия или 
вероизповедание, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация на всички 
етапи от изпълнението на 
фондовете, обхванати от ОСР.
1.3.2 Държавите членки следва да 
преследват целта за равенство между 
мъжете и жените и следва да 
предприемат подходящите стъпки за 
предотвратяване на каквато и да 
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било дискриминация по време на 
подготовката, изпълнението, 
контрола и оценката на операциите в 
програмите, съфинансирани от 
фондовете, обхванати от ОСР, и ясно 
да определят действията, които 
вземат предвид този принцип в 
програмите. Пречките пред 
участието на жените на пазара на 
труда трябва следователно да бъдат 
оценени и преодолени.
1.3.3 По-голямо участие на жените на 
пазара на труда както като 
работодатели, така и като 
служители, ще укрепи икономиката 
на Съюза. Освобождаване на 
потенциала за такова увеличение на 
дейността чрез увеличаване на 
равнището на заетост сред жените е 
от решаващо значение за постигане 
на целите за заетост на „Европа 
2020“.
(Заличаване на параграф 1.3.4 от 
текста на докладчиците)

Or. en

Изменение 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.3 – Параграф 1.3.4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.4a Становището, издадено от 
органите по въпросите на 
равенството, относно програмите за 
ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд
следва да има за цел да гарантира, че 
всички необходими разпоредби за 
насърчаване на равенството между 
половете са налице. Освен това 
настоятелно се препоръчва 
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включването на органите по 
въпросите на равенството или други 
организации, активни в борбата 
срещу дискриминацията, за да се 
гарантира необходимият експертен 
опит за подготовката, контрола и 
оценката на фондовете.

Or. en

Изменение 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.4 – Параграф 1.4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.1 Всички продукти и услуги, които 
се предлагат на обществеността и се 
съфинансират от фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да бъдат 
достъпни. По-специално 
достъпността на архитектурната 
среда, транспорта, 
информационните и 
комуникационните технологии е от 
съществено значение за целите на 
включването на групите в 
неравностойно положение, 
включително на лицата с намалена 
подвижност и лицата с увреждания, 
по-специално като се вземат предвид 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в сила от 3 май 
2008 г., и политиките на ЕС за 
прилагане на Конвенцията на ООН.
(Промени и добавки към 1.4.1)

Or. en
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Изменение 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.4 – Параграф 1.4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.2 От решаващо значение е да се 
разгледат по подходящ начин
потребностите на тези, които са 
най-отдалечени от пазара на труда –
хора с увреждания, мигранти, 
бежанци и лица, търсещи убежище, 
бездомни хора и други групи в риск от 
бедност, деца и млади хора, възрастни 
хора, етнически малцинства и други 
групи в неравностойно положение, с 
цел да им позволи да се интегрират 
по-добре на пазара на труда, както и 
да участват пълноценно в 
обществото.
(Промени на 1.4.2)

Or. en

Изменение 1921
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.4 – Параграф 1.4.2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.2a С оглед на постигане на тези 
цели е важно да се вземат подходящи 
мерки, за да се гарантира достъпност 
за лица с увреждания по време на 
подготовката и изпълнението на 
програми и операции, съфинансирани 
от фондовете, обхванати от ОСР.

Or. en
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Изменение 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.4 – Параграф 1.4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.3 Държавите членки и регионите 
трябва да продължават да 
насърчават социалното сближаване 
на равна основа с икономическото и 
териториалното сближаване, във 
всички региони на ЕС, ако 
стратегията „ЕС 2020“ постигне 
целите си. Следва да се установи 
минималният дял на ЕСФ за всяка 
категория региони в съответствие с 
член 84, параграф 3 от Регламент 
(ЕС) № (...ОСР), който да доведе до 
минимален общ дял на ЕСФ в размер 
на 25 % от заделения бюджет за 
политиката на сближаване (с 
изключение на Механизма за свързване 
на Европа).
(Добавка към последното изречение в 
края на параграф 1.4.3)

Or. en

Изменение 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.4 – Параграф 1.4.3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.3a. Преустройство на жилища за 
изпълнение на целите на „Европа 
2020“, по-специално в зоните в 
неравностойно положение и в 
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историческите центрове.

Or. en

Изменение 1924
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.4 – Параграф 1.4.3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4.3a Държавите членки и региона 
следва да предприемат подходящи 
стъпки, за да гарантират достъпа на 
хора с увреждания по време на 
подготовката и изпълнението на 
програми и операции, съфинансирани 
от фондовете, обхванати от ОСР, и 
да въведат положителни действия, 
които да бъдат подкрепени от 
фондовете, обхванати от ОСР.

Or. en

Обосновка

Достъпът на лица с увреждания следва да бъде гарантиран по време на подготовката 
и изпълнението на програмите, заедно с насърчаването на равните възможности.

Изменение 1925
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.5 – Параграф 1.5.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5.1 Приспособяването към 
демографските промени е едно от 
основните предизвикателства, пред 
които ще бъдат изправени 
държавите членки и регионите през 
идните десетилетия. Комбинацията 
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от по-малък дял на работещото 
население и по-висок дял на 
пенсионерите, както и проблемите, 
свързани с разпръсването на 
населението, ще поставят 
допълнителни ограничения за 
системите за социална сигурност на 
държавите членки и по този начин на 
икономическата 
конкурентоспособност на Съюза.
(Заменя параграф 1.5.1 от изменението 
на докладчиците относно ОСР, но 
добавя справка относно факта, че 
проблемите във връзка с разпръсването 
на населението се задълбочават.)

Or. en

Изменение 1926
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.5 – Параграф 1.5.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5.2 Демографските промени 
разкриват нови предизвикателства и 
следователно демографското 
развитие трябва да бъде анализирано, 
проучено и преодоляно на регионално 
и местно равнище, по-специално 
където са станали очевидни различни 
тенденции за развитие. Държавите 
членки и регионите следва, по 
целесъобразност, да се възползват от 
фондовете, обхванати от ОСР, за да 
развият специално разработени 
стратегии за справяне с 
демографските проблеми и да 
създадат възможности за развитие 
на „сребърната икономика“.

Or. en
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Обосновка

Думите „следва да разчитат“ са твърде силни и не успяват да отразят 
националните ресурси, насочени към тази цел, които, в много случаи, ще бъдат много 
по-големи от размера на получените средства по ОСР.

Изменение 1927
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.5 – Параграф 1.5.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5.3 Държавите членки използват 
фондовете, обхванати от ОСР, за да 
предприемат действия за насърчаване 
на включването на всички възрастови 
групи, включително чрез насърчаване 
на възможностите за работа на 
възрастните хора, което ще доведе до 
множество ползи за хората, 
обществата и публичните бюджети. 
Най-доброто използване на всички 
съществуващи човешки ресурси, 
включително на безработните 
младежи, очертава непосредствените 
задачи за фондовете, обхванати от 
ОСР, да допринасят за максимално 
увеличаване на потенциала на всички 
чрез активни политики за социално 
включване, както и за подобрен 
достъп, достатъчност и качеството 
на образованието и социални 
структури за подкрепа. 
Инвестициите в здравна 
инфраструктура ще служат на една 
и съща цел за дълъг и здравословен 
трудов живот за всички граждани на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка поставя акцент не само върху възможностите за 
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работа за възрастните хора, но също така и на други мерки за подобряване на 
достъпа до пазара на труда и за безработните младежи.

Изменение 1928
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.5 – Параграф 1.5.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5.4 При изготвянето на своите 
програми държавите членки следва да 
вземат предвид големите 
предизвикателствата на 
демографските промени. Те могат да 
създадат за регионите, които са най-
засегнати от демографските 
промени, подходи за:
a) подкрепа на демографското 
обновяване чрез по-добри условия за 
семействата и по-добро съвместяване 
на професионалния и семейния 
живот;
б) насърчаване на заетостта, 
повишаване на производителността 
и икономическата ефективност чрез 
инвестиции в образованието и 
научните изследвания;
в) акцент, ако е уместно, на 
адекватността и качеството на 
обучение и образование и социалните 
структури за подпомагане; и
г) гарантиране на рентабилно 
предоставяне на здравни, социални и 
дългосрочни грижи, включително 
инвестиции в инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Правният обхват и принципите на тематична концентрация трябва да бъдат 
разгледани. Думата „shall“ (в правни текстове не се превежда на български език– бел. 
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прев.) въвежда задължение, което не се появява в основната част на регламента, 
Измененията на а), б), в) и г) определят по-ясно действията.

Изменение 1929
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.5 – Параграф 1.5.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5.4 При изготвянето на своите 
програми държавите членки и 
регионите следва да вземат предвид 
големите предизвикателства на 
демографските промени. В регионите, 
които са най-засегнати от 
демографските промени, те могат да 
определят мерки за:
a) подкрепа на демографското 
обновяване чрез по-добри условия за 
семействата и подобрен баланс 
между професионалния и семейния 
живот;
б) насърчаване на заетостта, 
повишаване на производителността 
и икономическата ефективност чрез 
инвестиции в образованието, 
научните изследвания и иновациите;
в) акцент върху адекватността и 
качеството на образование, 
социалната закрила и социалните 
структури за подпомагане;
и
г) гарантиране на рентабилно 
предоставяне на здравни грижи, 
социални услуги и дългосрочни грижи, 
включително инвестиции в 
инфраструктура.
(Заменя параграф 1.5.4 от изменението 
на докладчиците относно ОСР, но 
добавя справка относно инвестирането 
в иновации и относно социалната 
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закрила.)

Or. en

Изменение 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.5 – Параграф 1.5.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5.4 При изготвянето на своите 
програми държавите членки и 
регионите следва да вземат предвид 
големите предизвикателства на 
демографските промени. В регионите, 
които са най-засегнати от 
демографските промени, те могат да 
определят мерки за:
a) подкрепа на демографското 
обновяване чрез по-добри условия за 
семействата и подобрен баланс 
между професионалния и личния 
живот;
б) насърчаване на заетостта; 
повишаване на производителността 
и икономическата ефективност чрез 
инвестиции в образованието и 
научните изследвания;
в) акцент върху адекватността и 
качеството на образованието и 
социалните структури за 
подпомагане; и
г) гарантиране на рентабилно 
предоставяне на здравни грижи и 
дългосрочни грижи, включително 
инвестиции в инфраструктура.
(Промяна на формулировката на 
параграф 1.5.4, буква a))

Or. en
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Изменение 1931
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.5 – Параграф 1.5.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5.4 При изготвянето на своите 
програми държавите членки и 
регионите следва да вземат предвид 
големите предизвикателства на
демографските промени. В регионите, 
които са най-засегнати от 
демографските промени, те могат да 
определят мерки за:
a) подкрепа на демографското 
обновяване чрез по-добри условия за 
семействата и подобрен баланс 
между професионалния и семейния 
живот;
б) насърчаване на заетостта, 
повишаване на производителността 
и икономическата ефективност чрез 
инвестиции в образованието и 
научните изследвания;
в) акцент върху адекватността и 
качеството на образование, 
социалната закрила и социалните 
структури за подпомагане;
и
г) гарантиране на рентабилно 
предоставяне на здравни грижи, 
социални услуги и дългосрочни грижи, 
включително инвестиции в 
инфраструктура.

Or. en

Изменение 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.5 – Параграф 1.5.4 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) гарантиране на предоставянето на 
здравни грижи и дългосрочни грижи, 
включително инвестиции в 
инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Заличаване на „рентабилно“.

Изменение 1933
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.2 В този контекст, фондовете, 
обхванати от ОСР, правят възможно 
комбинирането на възможностите
на различните фондове на ЕС в 
интегрирани пакети, които са 
съобразени с конкретните 
особености, за да съответстват на 
местните и регионалните 
специфични нужди. Тези 
инструменти са интегрирани 
териториални инвестиции, воденото 
от общностите местно развитие, 
интегрираните операции и 
съвместните планове за действие.

Or. en

Обосновка

Инструментите, които настоящия регламент предлага да бъдат използвани, следва 
да бъдат уточнени.
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Изменение 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.2 В този контекст фондовете, 
обхванати от ОСР, правят възможно 
комбинирането на възможностите
на различните фондове на ЕС в 
интегрирани пакети, които са 
съобразени с конкретните 
особености, за да съответстват на 
местните, териториалните и 
регионалните специфични нужди.

Or. en

Обосновка

Важно е да се добави териториалното измерение.

Изменение 1935
Jan Olbrycht

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.2a За да отговори напълно на 
принципа на териториалното 
сближаване, интегрираният подход 
за насърчаване на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
трябва да отразява ролята на 
градовете, селските райони, 
рибарските и крайбрежните райони, 
районите, изправени пред специфични 
географски или демографски 
проблеми, и да отчита специфичните 
предизвикателства, пред които са 
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изправени най-отдалечените региони, 
най-северните региони с много ниска 
гъстота на населението и 
островните, трансгранични или 
планински региони. Също така 
трябва да разгледа връзките между 
градските и селските райони по 
отношение на достъпа до достъпни, 
качествени инфраструктури и услуги.

Or. en

Обосновка

Изменението добавя още една точка (1.6.2 нова) към раздел 1.6 от приложението, 
предложено в изменението на докладчиците относно ОСР.

Изменение 1936
Markus Pieper

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.3 При разработването на своите 
стратегии и програми с оглед да се 
определят най-подходящите 
интервенции, държавите членки и 
регионите трябва да обърнат 
специално внимание на 
преобладаващите териториални, 
структурни и институционални 
характеристики като например 
връзките на въпросния регион, 
моделите на заетост и трудовата 
мобилност; трансграничните връзки; 
връзките между градските и селските 
райони; местните взаимоотношения 
между различните сектори; 
културното наследство; 
застаряването на населението и 
демографските промени и т.н.
(Заменя параграф 1.6.3 от 
приложението, предложено в 
изменението на докладчиците относно 
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ОСР; добавя трансграничните връзки)

Or. en

Изменение 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.3 При разработването на своите 
стратегии и програми, с оглед 
определяне на най-подходящите 
интервенции, държавите членки и 
регионите трябва да обърнат 
специално внимание на 
преобладаващите териториални, 
структурни и институционални 
характеристики, като връзките на 
въпросния регион, моделите на 
заетост и трудовата мобилност; 
връзките между градските и селските 
райони и устойчивото развитие; 
местните взаимоотношения между 
различните сектори; културното 
наследство; застаряването на 
населението и демографските 
промени и т.н.
(Промени на 1.6.3)

Or. en

Изменение 1938
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.3 При разработването на своите 
стратегии и програми, с оглед 
определяне на най-подходящите 
интервенции, държавите членки, 
заедно с регионите и местните 
правителства, трябва да обърнат 
специално внимание на 
преобладаващите териториални, 
структурни и институционални 
характеристики като например 
връзките на въпросната територия, 
моделите на заетост и трудовата 
мобилност; връзките между 
градските и селските райони; 
местните взаимоотношения между 
различните сектори; културното 
наследство; застаряването на 
населението и демографските 
промени и т.н.

Or. en

Обосновка

Интегрираното развитие трябва да бъде изпълнено в сътрудничество с регионалните 
и местните правителства.

Изменение 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.3 При разработването на своите 
стратегии и програми, с оглед 
определяне на най-подходящите 
интервенции, държавите членки и 
регионите трябва да обърнат 
специално внимание на 
преобладаващите териториални, 
структурни и институционални 
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характеристики като например 
връзките на въпросния регион, 
моделите на заетост и трудовата 
мобилност; връзките между 
градските и селските райони; 
трансграничните 
предизвикателства; местните 
взаимоотношения между различните 
сектори; културното наследство; 
застаряването на населението и 
демографските промени и т.н.

Or. xm

Обосновка

Важно е да се вземат предвид трансграничните предизвикателства.

Изменение 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.3 При разработването на своите 
стратегии и програми, с оглед 
определяне най-подходящите 
интервенции, държавите членки и 
регионите трябва да обърнат 
специално внимание на 
преобладаващите териториални, 
структурни и институционални 
характеристики, като мобилността 
в рамките на региона, моделите на 
заетост и трудовата структура; 
местния потенциал за енергийни 
спестявания, устойчивата употреба 
на ресурси и възобновяеми енергийни 
източници, опазване на биологичното 
разнообразие, връзките между 
градските и селските райони; 
местните взаимоотношения между 
различните сектори; културното 
наследство; застаряването на 



PE491.163v01-00 52/116 AM\904624BG.doc

BG

населението и демографските 
промени и т.н.

Or. en

Обосновка

Подкрепата на Съюза следва да зачита съществуващия потенциал за местно 
развитие и да насърчава държавите членки и регионите да го използват. Местният 
потенциал за енергийни спестявания, устойчивата употреба на ресурси и 
възобновяеми енергийни източници и опазване на биологичното разнообразие следва да 
бъдат основна характеристика на интегрираните подходи

Изменение 1941
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.4 Държавите членки заедно с 
регионите и местните правителства 
трябва да анализират основните 
икономически и обществени 
предизвикателства, пред които са 
изправени. В отговор на тези 
предизвикателства те трябва също 
така да разгледат кои са 
конкретните аспекти на 
благосъстоянието на техните
граждани, на които те искат да 
повлияят и да развият със 
средствата на политиката, и как 
политиката следва да бъде 
разработена и представена в 
конкретния контекст на въпросната 
държава членка или регион.

Or. en

Обосновка

Интегрираният подход следва да се справи с икономическите и социалните 
предизвикателства. Местните правителства не могат да бъдат поставяни извън 
този процес.
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Изменение 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Воденото от общностите местно 
развитие (въз основа на опита на 
програмата LEADER от развитието 
на селските райони) може да допълни 
и насърчи изпълнението на 
обществени политики за всички 
фондове на ОСР. То има за цел 
увеличаване на ефективността и 
ефикасността на стратегиите за 
териториално развитие чрез 
делегирането на вземане на решения и 
изпълнението на местно 
партньорство на публични, частни 
участници или участници в 
гражданското общество. 
Водено от общностите местно 
развитие следва да се прилага в 
контекста на стратегически подход, 
следван от отговорните за 
политиката в публичния сектор лица, 
за да се гарантира, че определението 
„отдолу-нагоре“ на местните нужди 
взема предвид приоритетите, 
определени на по-високи равнища. 
Държавите членки, в тясно 
сътрудничество с партньорите, 
посочени в член 5 от настоящия 
регламент, следователно ще трябва 
да определят своя подход за водено от 
общностите местно развитие чрез 
фондовете по ОСР. ЕЗФРСР, LEADER 
ще продължат да бъдат 
задължителен елемент във всяка 
програма за развитие на селските 
райони. Съществуващите групи 
LEADER следва да бъдат в състояние 
да продължат успешните стратегии 



PE491.163v01-00 54/116 AM\904624BG.doc

BG

за развитие.

(Добавя втори блок изречения в края на 
1.6.4)

Or. en

Изменение 1943
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.4a Който и да било инструмент на 
интегрирания подход, използван от 
държава членка, трябва да се прилага 
в контекста на стратегически 
подходи, следвани от избраните,
отговорни за политиката лица, за да 
се гарантира, че определението 
„отдолу-нагоре“ на местните нужди 
взема предвид приоритетите, 
определени на по-високо равнище.

Or. en

Изменение 1944
Jan Olbrycht
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Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.5 За да се насърчат добрите 
политики, които са пригодени към 
специфичните регионални нужди, 
държавите членки и регионите 
трябва да разработят интегриран 
териториален подход за разработване 
и изпълнение на политика, като имат 
предвид съответните контекстуални 
аспекти, но се акцентира въз основа 
на следните централни елементи:
a) оценка на потенциала и 
капацитета на региона за развитие 
на „Европа 2020“;
б) оценка на прилагането на нови 
териториални инструменти като 
например интегрирани териториални 
инвестиции, съвместни планове за 
действие и воденото от общностите 
местно развитие;
в) оценка на предизвикателствата на 
развитието, пред които е изправен 
регионът, както и способността му 
да се ги преодолее;
г) разглеждане на съответния 
териториален мащаб и контекст на 
разработване и изпълнение на 
политиката, в съответствие с 
принципа на субсидиарност;
д) разработване на ангажименти за 
многостепенно управление, 
необходими, за да се гарантира 
ефективното изпълнение на 
политиката;
е) избор на подходящи показатели за 
резултати, които следва да се 
използват за контрол и оценка на 
политиката.

Or. en
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Обосновка

Заменя параграф 1.6.5 от приложението, предложено в изменението на докладчиците 
относно ОСР, но добавя справка за наскоро предложените териториални 
инструменти.

Изменение 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.5 За да се насърчат добрите 
политики, които са пригодени към 
специфичните регионални нужди, 
държавите членки и регионите 
трябва да разработят интегриран 
териториален подход за разработване 
и изпълнение на политика, като се 
имат предвид съответните 
контекстуални аспекти, но се 
акцентира въз основа на следните 
централни елементи:
a) оценка на потенциала и 
капацитета на региона за развитие 
на „Европа 2020“;
б) оценка на предизвикателствата на 
развитието, пред които е изправен 
регионът, както и способността му 
да се ги преодолее;
в) оценка на предизвикателствата от 
трансгранично естество.
г) разглеждане на съответния 
териториален мащаб и контекст на 
разработване и изпълнение на 
политиката, в съответствие с 
принципа на субсидиарност;
д) разработване на ангажименти за 
многостепенно управление, 
необходими, за да се гарантира 
ефективното изпълнение на 
политиката;
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е) избор на подходящи показатели за 
резултати, които следва да се 
използват за контрол и оценка на 
политиката.

Or. xm

Обосновка

Изменението добавя буква в), за да се вземат предвид трансграничните 
предизвикателства.

Изменение 1946
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.5 За да се насърчат добрите 
политики, които са пригодени към 
специфичните регионални нужди, 
държавите членки трябва да 
разработят интегриран 
териториален подход за разработване 
и изпълнение на политика, като се 
имат предвид съответните 
контекстуални аспекти, но се 
акцентира въз основа на следните 
централни елементи:
a) a оценка на потенциала и 
капацитета на държавата, 
регионите и местните правителства 
за развитие на „Европа 2020“;
б) оценка на предизвикателствата на 
развитието, пред които са изправени 
държавата и нейните региони и 
местни правителства, както и 
способността им да ги преодолеят;
в) разглеждане на съответния 
териториален мащаб и контекст на 
разработване и изпълнение на 
политиката, в съответствие с 
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принципа на субсидиарност.
г) разработване на ангажименти за 
многостепенно управление, 
необходими, за да се гарантира 
ефективното изпълнение на 
политиката;
д) избор на подходящи показатели за 
резултати, които следва да се 
използват за контрол и оценка на 
политиката.

Or. en

Обосновка

Това са държавите членки, които отговарят за програмирането. Тогава те могат, в 
рамките на своята институционална и конституционална система, да вземат 
решения относно отговорния орган за програмирането или интегрирания подход. От 
друга страна, следва да бъдат представени също така региони и мастни 
правителства, чиито капацитет и предизвикателства трябва да бъдат оценени.

Изменение 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.5 За да се насърчат добрите 
политики, които са пригодени към 
специфичните регионални нужди, 
държавите членки и регионите 
трябва да разработят интегриран 
териториален подход за разработване 
и изпълнение на политика. Методът 
на интегрираните териториални 
инвестиции следва да бъде основният 
инструмент за постигане на 
балансирано устойчиво развитие, с 
потенциал за насърчаване на 
заетостта, социалното включване и 
благоденствието, като се имат 
предвид съответните контекстуални 
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аспекти, но се акцентира въз основа 
на следните централни елементи:
(Промени на 1.6.5)

Or. en

Изменение 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.5 - буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) възможността да се комбинират 
един или повече допълнителни 
инвестиционни приоритети от 
различни тематични цели в една 
приоритетна ос или в рамките на 
една програма;
(Добавяне към 1.6.5 на нова буква вa))

Or. en

Изменение 1949
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 – Параграф 1.6.5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.5a Всеки инструмент на 
интегрирания подход, използван от 
държава членка, трябва да се прилага 
в контекста на стратегически 
подходи, следвани от избраните 
отговорни за политиката лица, за да 
се гарантира, че определението 
„отдолу-нагоре“ на местните нужди 
взема предвид приоритетите, 
определени на по-високо равнище.
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Or. en

Обосновка

Интегрираният подход, изпълняван чрез различни интегрирани инструменти, 
предложен в настоящия регламент, трябва винаги да бъде в съответствие със 
стратегическите подходи на избраните отговорни за политиката лица.

Изменение 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6a Социално включване
Насърчаване на включването на
всички групи, които са изправени пред 
или са в риск от бедност и социално 
изключване. Насърчаване на 
социалната икономика. Борба за 
изкореняване на бедността. 
Насърчаване на социалния диалог. 
Борба с безработицата посредством 
активни политики на пазарите на 
труда. Предотвратяване на 
дългосрочната безработица. 
Насърчаване на равенство на 
шансовете и равенство на успеха. 
Улесняване на достъпа на всеки до 
здравна грижа.

Or. en

Изменение 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6б Развитие на заетост
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Насърчаване на участието на цялото 
активно население и по-специално на 
младите хора и на възрастните хора. 
Подобрява функционирането на 
пазара на труда. Инвестира в 
образование, продължаващо обучение, 
компетенции и обучение през целия 
живот. Подкрепя създаването на 
предприятия, по-специално 
иновационни, като насърчава 
партньорствата между публичните 
научни изследвания и предприятията, 
както и приемането на създателите 
на предприятия от мрежите за 
подкрепа и съвети. Подпомага 
създаването на работни места от 
търсещите работа лица.

Or. fr

Изменение 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – Част 1 – Раздел 1.6в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6в Транспортни инфраструктури

1.6.1 Гарантира намаляване на 
изолацията и териториално 
единство на най-отдалечените 
територии. Подобрява достъпа до 
услуги на пътници и стоки. 
Подобрява развитието на морските 
линии на междуостровното 
обслужване и на крайбрежното 
плаване за отвъдморските островни 
региони.
1.6.2 Насърчава екологичните 
транспортни средства (замърсяване, 
завземане) и се грижи за качеството 
на живот на жителите в градска 
среда (замърсяване, шум, трафик) 
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като насърчава инициативите за 
алтернативен транспорт, обществен 
транспорт и чрез продължаване на 
усилията за структуриране на 
пътната мрежа и повишаването на 
професионализма на превозвачите.

Or. fr

Изменение 1953
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.1 – параграф 2.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.1 С оглед на постигането на 
оптимални резултати за устойчив 
растеж и развитие на място е важно 
да се координират всички политики 
на Съюза и свързаните инструменти, 
които играят роля за постигането на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване и по-добре 
балансирано териториално развитие 
в ЕС. Това трябва също така да бъде 
отразено в по-добрата координация 
между бюджета на Съюза и 
националните и поднационалните 
бюджети на държавите членки при 
финансирането на общи политически 
приоритети, както и при 
подобреното вертикално 
сътрудничество между органите на 
ЕС и националните органи, 
регионалните и местните органи.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат включени местните органи.
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Изменение 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 1 – раздел 2.1 – параграф 2.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.1 С оглед на постигането на 
оптимални резултати за устойчив 
растеж и развитие на място е важно 
да се координират всички политики 
на Съюза и техните инструменти, 
които играят роля за постигането на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване и по-добре 
балансирано териториално развитие 
в ЕС. Това трябва също така да бъде 
отразено в по-добрата координация 
между бюджета на Съюза и 
националните и поднационалните 
бюджети на държавите членки при 
засилването на интеграцията и 
ефективността на политиките и 
контрола на баланса на публичните 
финанси и при финансирането на 
общи политически приоритети, 
както и при подобреното вертикално 
сътрудничество между органите на 
ЕС и националните органи, 
регионалните и местните органи.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че по-добрата координация между бюджетите не 
предполага въвеждането на макроикономически условия.

Изменение 1955
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.1 – параграф 2.1.2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.2 Синергията и координацията не 
предполагат универсални решения. В 
този контекст е необходимо да се 
предприеме по-внимателен анализ на 
въздействието на политиките на 
Съюза и върху сближаването с цел да 
се насърчи ефективната синергия и да 
се установят и популяризират най-
подходящите средства на европейско 
равнище за подкрепа на местните и 
регионалните инвестиции.

Or. en

Изменение 1956
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.1 – параграф 2.1.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1.3 Държавите членки трябва да 
гарантират съгласуваност на 
етапите на програмиране и 
изпълнение между интервенциите, 
подпомагани от фондовете, 
обхванати от РОР и целите на други 
политики на ЕС. За тази цел те 
трябва да се стремят да:

Or. en

Изменение 1957
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.2 – параграф 2.2.2



AM\904624BG.doc 65/116 PE491.163v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.2 По-специално държавите членки 
и регионите трябва да разработват 
национална или регионална 
стратегия в областта на научните 
изследвания и иновациите за 
интелигентно специализиране в 
съответствие с националната 
програма за реформи. Тези стратегии 
трябва да се разработват чрез тясно 
сътрудничество между 
националните, регионалните и 
другите управляващи органи и 
органите, пряко засегнати от 
„Хоризонт 2020“, но също така чрез 
включване на заинтересовани страни 
като университети и институции за 
висше образование, местна 
промишленост и социални 
партньори. Тези иновационни 
стратегии трябва да вземат предвид 
както действията нагоре, така и 
действията надолу по веригата на 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо непременно да има управляващи органи само на равнището на 
държава или регион.

Изменение 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.2 – параграф 2.2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.2 По-специално държавите членки 
и регионите трябва да разработват 
национална или регионална 
стратегия в областта на научните 
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изследвания и иновациите за 
интелигентно специализиране в 
съответствие с националната 
програма за реформи. Тези стратегии 
трябва да се разработват чрез тясно 
сътрудничество между 
националните или регионалните 
управляващи органи и органите, пряко 
засегнати от „Хоризонт 2020“, но 
също така чрез включване на 
заинтересовани страни като 
университети и институции за висше 
образование, местна промишленост, 
МСП и социални партньори. Тези 
иновационни стратегии трябва да 
вземат предвид както действията 
нагоре, така и действията надолу по 
веригата на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1959
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.2 – параграф 2.2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.2 По-специално  държавите
членки и регионите трябва да 
разработват национална или 
регионална стратегия в областта на 
научните изследвания и иновациите 
за интелигентно специализиране в 
съответствие с националната 
програма за реформи. Тези стратегии 
трябва да се разработват чрез тясно 
сътрудничество между 
националните или регионалните 
управляващи органи и органите, пряко 
засегнати от „Хоризонт 2020“, но 
също така чрез включване на 
заинтересовани страни като 
университети и институции за висше 
образование, местна промишленост и 
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социално-икономически партньори. 
Тези иновационни стратегии трябва 
да вземат предвид както действията 
нагоре, така и действията надолу по 
веригата на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.2 – параграф 2.2.2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-2.2.2a Интелигентното 
специализиране означава идеята за 
разработването на политиката на 
Европейския съюз в областта на 
научните изследвания и иновациите. 
Целта на интелигентното 
специализиране е да се насърчи 
ефикасното и ефективното 
използване на публични инвестиции 
чрез използване на синергия сред 
държавите и регионите и засилване 
на техния капацитет за иновации. 
Стратегията за интелигентно 
специализиране е създадена от 
програма за многогодишна стратегия, 
чиято цел е да се разработи 
функционална национална или 
регионална система за научни 
изследвания и иновации.
(Нова точка 2.2.2 преди точка 2.2.2 от 
текста на докладчиците)

Or. en

Изменение 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.2 – параграф 2.2.2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.2a. „Научноизследователските 
инфраструктури са съоръжения, 
ресурси, организационни системи и 
услуги, които се използват от 
изследователските общности за 
провеждане на научни изследвания и 
иновации в техните области. Където 
е приложимо, те могат да се 
използват извън научните 
изследвания, напр. за образователни 
или публични услуги. Това включва: 
значително научно оборудване (или 
набори от инструменти); ресурси, 
основани на знанието, като колекции, 
архиви или научни данни; електронни 
инфраструктури като данни, 
компютърни софтуерни системи, 
комуникационни мрежи и системи за 
насърчаване на откритост и доверие 
в цифровата среда; всяка друга 
инфраструктура с уникален характер, 
която е от основно значение за 
постигане на върхови постижения в 
областта на научните изследвания и 
иновациите.“

Or. en

Изменение 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.2 – параграф 2.2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.4 Действията надолу по веригата 
трябва да предоставят средства за 
използване и разпространение на 
резултатите от научните 
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изследвания и иновациите, 
произтичащи от „Хоризонт 2020“, на 
пазара и в по-широката 
изследователска общност, и могат да 
включват: пилотни дейности и 
демонстрационни дейности, 
доказване на концепцията и 
финансиране на ранен етап, 
инкубатори, приложни изследвания, 
специфични възможности за 
промишлено и технологично 
прехвърляне и подкрепа на 
клъстерите.
(Промени в 2.2.4)

Or. en

Изменение 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.2 – параграф 2.2.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2.5 Съвместна подкрепа трябва да се 
предостави на националните и 
регионалните органи за съставянето 
и изпълнението на такива 
иновационни стратегии, която може 
да включва: подкрепа за 
установяването на възможности за 
съвместно финансиране на 
инфраструктури в областта на 
научните изследвания и иновации от 
европейски интерес, насърчаването 
на международно сътрудничество, 
методологична подкрепа чрез 
партньорски оценки, стратегии за 
открит достъп за публикации и 
данни от научни изследвания, обмен 
на добри практики и обучение по 
региони.
(Промени в 2.2.5)
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Or. en

Изменение 1964
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.3 – параграф 2.3.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.3 Следва да се преследва синергия с 
„LIFE“, по-специално с интегрирани 
проекти в областта на природата 
(по-специално екосистемни услуги и 
биологично разнообразие), вода, 
отпадъци, въздух, смекчаване на 
изменението на климата и 
адаптиране към изменението на 
климата. Координация с „LIFE“ 
може да се гарантира чрез 
подкрепящи проекти, които са с 
допълващ характер, както и чрез 
насърчаване на използването на 
решения, методи и подходи, 
утвърдени в рамките на програма 
„LIFE“.

Or. en

Обосновка

Това изменение запазва гъвкавостта за държавите членки, особено предвид 
изискванията за тематична концентрация.

Изменение 1965
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.3 – параграф 2.3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.4 Ако е целесъобразно, 
използването на оценки на 
въздействието върху околната среда 
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(ОВОС), оценки на въздействието 
върху устойчивостта (ОВУ), 
стратегически оценки на околната 
среда (СООС) и други съответни 
инструменти следва да се насърчава, 
за да се вземе предвид загубата на 
биологично разнообразие и 
въздействието на изменението на 
климата в териториалното 
планиране (включително 
макрорегионалните стратегии) и 
регионалното и местното вземане на 
решения.

Or. en

Обосновка

Това изменение запазва гъвкавостта за държавите членки и регионите.

Изменение 1966
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.3 – параграф 2.3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.4 Използването на оценки на 
въздействието върху околната среда 
(ОВОС), оценки на въздействието 
върху устойчивостта (ОВУ), 
стратегически оценки на околната 
среда (СООС) и други съответни 
инструменти следва да се насърчава, 
за да се предотврати и вземе предвид 
загубата на биологично разнообразие 
и въздействието на изменението на 
климата в териториалното 
планиране (включително 
макрорегионалните стратегии) и 
регионалното и местното вземане на 
решения.

Or. en
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Изменение 1967
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.3 – параграф 2.3.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.5 Държавите членки следва да 
насърчават зелена инфраструктура, 
екологични иновации и приемането на 
иновационни технологии, за да се 
създаде по-зелена икономика.

Or. en

Обосновка

Това изменение запазва гъвкавостта за държавите членки и регионите.

Изменение 1968
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.3 – параграф 2.3.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.5 Държавите членки и регионите 
трябва да насърчават зелена 
инфраструктура, екологични 
иновации, енергийна ефективност и 
приемането на иновационни 
технологии, за да се създаде по-зелена 
икономика.

Or. en

Изменение 1969
Markus Pieper
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Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.3 – параграф 2.3.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.5 Държавите членки и регионите 
следва да насърчават зелена 
инфраструктура, екологични 
иновации и приемането на 
иновационни технологии, за да се 
създаде по-зелена икономика.
(Възпроизвежда параграф 2.3.5 от 
приложението, предложено в 
изменението на докладчиците относно 
ОСР; гарантира, че държавите членки 
насърчават зелена инфраструктура, но 
не могат да бъдат принуждавани да 
постъпват така, когато други 
неотложни въпроси са на дневен ред.)

Or. en

Изменение 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.3 – параграф 2.3.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.5 Държавите членки и регионите 
трябва да насърчават зелена 
инфраструктура, екологични 
иновации, основани на екосистемите 
решения, и приемането на 
иновационни технологии, за да се 
създаде по-зелена икономика.

Or. en

Обосновка

Сред няколко решения, Съюзът трябва ясно да подкрепи основаните на екосистемите 
решения, които са многообещаващи и могат да предоставят най-добрата разходна 
ефективност в много случаи като пречистването на води, управлението на 
наводнения. Те все още не са достатъчно видими, за да бъдат включени, като по този 
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начин заслужават изрична подкрепа.

Изменение 1971
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.3 – параграф 2.3.8

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.8 Освен това финансирането от 
фондовете, обхванати от РОР, би 
могло да се координира с подкрепата 
от програмата NER 300, която 
използва приходи от търга на квоти в 
рамките на европейската схема за 
търговия с емисии.

Or. en

Обосновка

Това изменение запазва гъвкавостта за държавите членки и регионите.

Изменение 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.3 – параграф 2.3.8

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3.8 Освен това финансирането от 
фондовете, обхванати от РОР, 
трябва да се координира с подкрепата 
от програмата NER 300, която 
използва приходи от търга на квоти в 
рамките на европейската схема за 
търговия с емисии, за да се насърчат 
мерките за възобновяеми енергийни 
източници и спестяване на 
електроенергия.[1]
[1] ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39–48 
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2010/670/ЕС: Решение на Комисията 
от 3 ноември 2010 година за 
определяне на критерии и мерки за 
финансирането на демонстрационни 
проекти със стопански характер за 
безопасно за околната среда улавяне и 
съхранение в геоложки обекти на 
CO2, както и за финансирането на 
демонстрационни проекти за 
новаторски технологии за 
възобновяема енергия чрез схемата за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в Общността, 
въведена с Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
(2010/670/ЕС) ОВ L 275, 25.10.2003 г., 
стр. 32–46.
(Промени в 2.3.8)

Or. en

Изменение 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4. Нова образователна програма -
„ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“.

Or. en

Изменение 1974
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4 – параграф 2.4.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4.1 Синергията между фондовете, 
обхванати от РОР и програмата 
„ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“, ë трябва да 
се увеличи, за да се постигне 
максимално въздействие от 
инвестициите на хората. Тези 
инвестиции ще донесат значителни 
ползи както за отделните лица, така 
и за обществото като цяло като се 
допринесе за растежа и 
просперитета. ë „ЕРАЗЪМ ЗА 
ВСИЧКИ“ подкрепя единствено
транснационални проекти, при които 
политиката на сближаване има по-
изразено регионално измерение. 
Държавите членки са насърчавани да 
изпробват инструменти и методи, 
създадени в резултат на 
транснационално сътрудничество с 
помощта на „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ 
и след това да ги прилагат на своята 
територия чрез фондовете, 
обхванати от РОР.ë

Or. en

Изменение 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4 – параграф 2.4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4.1 Синергията между фондовете, 
обхванати от РОР и програмата 
„ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“, трябва да се 
гарантира, за да се постигне 
максимална ефективност на 
разработените инструменти и 
социалното и икономическото 
въздействие от инвестициите на 
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хората. Тези синхронизирани 
инвестиции ще донесат значителни 
ползи както за отделните лица, така 
и за обществото като цяло чрез 
допринасяне за растежа и 
просперитета, като предоставят по-
добро междукултурно разбиране, 
даващо достъп до широка гама от 
образователни и обучителни 
действия, както формални, така и 
неформални, и даващо стимули за 
младежки инициативи, граждански 
действия и насочени към всички 
поколения. Новата образователна 
програма, във вида, в който е 
предложена от Комисията,
„ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“, подкрепя 
главно транснационални проекти, при 
които политиката на сближаване 
има по-изразено регионално 
измерение. Държавите членки са 
насърчавани да изпробват 
инструменти и методи, създадени в 
резултат на транснационално 
сътрудничество с помощта на 
„ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ и след това 
да ги прилагат на своята територия 
чрез фондовете, обхванати от РОР.

Or. en

Изменение 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4 – параграф 2.4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4.2 Комисията и държавите членки 
трябва да гарантират ефективна 
координация между политиката на 
сближаване и „ЕРАЗЪМ ЗА 
ВСИЧКИ“ чрез ясно разграничаване 
във видовете инвестиции и 
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подпомаганите целеви групи.
„ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ обръща 
особено внимание на подкрепата си за 
транснационални проекти, 
включително мобилността на 
студенти, млади хора и персонал; 
стратегически партньорства между 
организации и институции в Европа и 
действия, подкрепящи 
разработването и изпълнението на 
политики. Основните приоритетни 
инвестиционни цели за политиката 
на сближаване ще отговарят на 
необходимостта да се гарантират 
допълнителни действия за „ЕРАЗЪМ 
ЗА ВСИЧКИ“ в областта на: 
образованието (подкрепа на 
инфраструктури на детски градини, 
начални и средни училища и 
университети), обучението на лица 
на пазара на труда (да се гарантира, 
че всички възрастни в търсене на 
работа или смяна на професията си 
могат да бъдат подпомогнати, 
(както е било в рамките на 
подпрограмата „Леонардо да Винчи“, 
действия във връзка с лица на пазара 
на труда) и възрастни учащи се като 
цяло.

Or. en

Изменение 1977
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4 – параграф 2.4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4.2 Комисията и държавите членки 
трябва да гарантират ефективна 
координация между политиката на 
сближаване и „ЕРАЗЪМ ЗА 
ВСИЧКИ“ чрез ясно разграничаване 
във видовете инвестиции и 
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подпомаганите целеви групи. 
„ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ ще обърне 
особено внимание на подкрепата си за 
транснационална мобилност с учебна 
цел на студенти, млади хора, 
предприемачи, персонал и 
представители на местни и 
регионални съвети; на стратегически 
партньорства между организации и 
институции в Европа и действия, 
подкрепящи разработването и 
изпълнението на политики. 
Основните приоритетни 
инвестиционни цели за политиката 
на сближаване са: образование, 
обучение на лица на пазара на труда, 
мобилност на възрастни учащи се и 
изграждане на капацитет, особено в 
по-слабо развитите региони.

Or. en

Обосновка

Освен предприемачите и персонала, програмата „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ предвижда 
обмен на представители на местни и регионални съвети и хора от публичната 
администрация. Политиката на сближаване трябва да допринася за изграждането 
на капацитет, както е определено в настоящия регламент.

Изменение 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4 – параграф 2.4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4.3 Освен това подобрени резултати 
ще бъдат постигнати чрез добавяне 
на средства за мобилност и дейности, 
които включват най-добри практики 
и иновационни проекти, установени 
на равнището на ЕС, в рамките на 
новата програма за образование, 
млади хора и спорт, като се 
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гарантира, че се полагат грижи за 
прозрачна и лесно достъпна 
комуникация към гражданите на 
равнището на ЕС, на национално и 
регионално равнище.

Or. en

Изменение 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4a (нов) – параграф 2.4 a 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4a Програма за социален шанс и 
иновации (PSCI)
2.4a.1 Синергията между фондовете, 
обхванати от РОР и Програмата на 
Европейския съюз за социален шанс и 
иновации (PSCI), следва да се увеличи, 
с цел да се допринесе за изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“, 
основните й задачи, водещи 
инициативи, интегрирани насоки и 
инициативата „Възможности за 
младежта“ чрез предоставяне на 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз по отношение на 
насърчаването на високо равнище на 
висококачествената заетост, 
гарантираща адекватна и достойна 
социална закрила, борба със 
социалното изключване и бедността, 
подобряване на условията на работа и 
подобряване на положението в 
областта на заетостта и 
образованието на младите хора.

Or. en
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Изменение 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4a нов – параграф 2.4. a 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4a 2 Държавите членки следва да 
използват възможността и да 
изпълняват допълнителни действия в 
рамките на Европейския социален 
фонд (ЕСФ), съгласувани с 
дейностите, извършвани в рамките 
на PSCI в области като социалния 
диалог, основните права, равните 
възможности, образованието, 
професионалното обучение, правата 
на децата и благосъстоянието, 
политиката за младежта, 
миграционната политика, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, 
здравеопазването, условията на 
работа, разширяването и външните 
отношения, както и общата 
икономическа политика.

Or. en

Изменение 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4a (нов) – параграф 2.4a 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4a 3 В граничните региони 
трансграничните партньорства на 
EURES играят важна роля в 
разработването на истински 
европейски пазар на труда. 
Следователно трансграничните 
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партньорства на EURES следва да 
продължат да бъдат подпомагани 
чрез хоризонтални дейности на 
Съюза, които биха могли да се 
допълнят от националните ресурси 
или от ЕСФ.

Or. en

Изменение 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4a (нов) – параграф 2.4a 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4a 4 За да се гарантира 
комплементарност, действията в 
рамките на PSCI следва да бъдат 
тясно координирани с предприетите 
в рамките на политиката на 
сближаване. Държавите членки 
следва да координират съответните 
дейности в рамките на фондовете по 
ОСР, по-специално в рамките на ЕСФ 
и ЕФРР, с дейностите на стълба на 
PSCI за микрофинансиране, които се 
стремят към увеличаване на достъпа 
и наличието на микрофинансиране на 
лица, които са загубили или за които 
съществува риск да загубят работата 
си, или които изпитват затруднения 
при навлизането или завръщането си 
на пазара на труда, както и лица, за 
които съществува риск от социално 
изключване, и уязвими лица, които са 
в неравностойно положение по 
отношение на достъпа до 
традиционния кредитен пазар и 
желаят да започнат или да развиват 
дейност със свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелно заетите лица, без 
никаква дискриминация по 
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отношение на възраст, както и 
микропредприятия, особено в 
социалната икономика, и 
микропредприятия, които наемат 
най-отдалечените лица от пазара на 
труда.

Or. en

Изменение 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.4 a (нов) – параграф 2.4a 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4a 5 По инициатива на Европейския 
парламент, „Ос за младежка 
инициатива“ в рамките на PSCI 
подкрепя дейности на хора под 25-
годишна възраст, наред с другото,
действия за предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище чрез реинтеграция в 
обучения, развиване на умения, които 
са свързани с пазара на труда, за да се 
обединят по-тясно сферите на 
заетостта, образованието и 
обучението, да се подкрепи първия 
професионален опит и обучение на 
работното място, за да се 
предостави възможност на младите 
хора да придобият както 
съответните умения, така и 
професионален опит и качество на 
стажовете и чиракуването и да се 
подкрепи достъпа им до пазара на 
труда. С цел укрепване на тези 
действия, държавите членки и 
регионите следва да установят 
съответни дейности в програмите в 
рамките на фондовете по ОСР.

Or. en
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Изменение 1984
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.1 С оглед максимизирането на 
европейската добавена стойност, 
ЕФРР и Кохезионния фонд, 
трансевропейските мрежи и 
Механизмът за свързване на Европа 
трябва да бъдат планирани в тясно 
сътрудничество, така че да се 
гарантира, че са предвидени
оптимални връзки за различни видове 
инфраструктура (в транспорта, 
енергетиката и далекосъобщенията) 
на местно, регионално и национално 
равнище и в Европа. Най-голямата 
тежест на фондовете трябва да се 
гарантира за проекти с европейско 
измерение и значимост за единния 
пазар, по-специално приоритет за 
транспорта, енергетиката и 
цифровите мрежи. От подобрение,
чрез изграждането на нова 
транспортна инфраструктура и/или 
чрез поддръжка, възстановяване или 
реконструкция на съществуващата 
инфраструктура, се нуждаят най-
вече връзките по направление изток-
запад.

Or. en

Изменение 1985
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.1 С оглед на максимизирането на 
европейската добавена стойност, 
комплементарността и 
координацията трябва да бъдат 
гарантирани, в общите области на 
подпомагане, между ЕФРР и 
Кохезионния фонд, 
трансевропейските мрежи и 
Механизма за свързване на Европа 
трябва да бъдат планирани в тясно 
сътрудничество, така че да се 
гарантира, че оптимални връзки за 
различни видове инфраструктура (в 
транспорта, енергетиката и 
далекосъобщенията) на местно, 
регионално и национално равнище и в 
Европа са предвидени. Най-голямата 
тежест на фондовете трябва да се 
гарантира за проекти с европейско 
измерение и значимост за единния 
пазар, по-специално приоритет за 
транспорта, енергетиката и 
цифровите мрежи.

Or. en

Изменение 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1й (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.2 По същия начин както 
националната инфраструктура 
трябва да бъде планирана съгласувано, 
като се вземе предвид разработването 
на Съюза на трансгранични връзки, 
така и като се разработят връзки в 
регионите на държава членка, 
плановете трябва да се основават на 
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действително и проектирано търсене 
в областта на транспорта и като се 
установят липсващи връзки и 
критични елементи. Инвестициите в 
регионалната мрежа до 
всеобхватната мрежа и до основната 
трансевропейска мрежа на мрежата 
за транспортна инфраструктура 
(TEN-Т) трябва да гарантират, че 
градските и селските райони ще се 
възползват от възможностите, 
създадени от основни връзки и 
липсващи връзки на устойчиви видове 
транспорт в трансграничните 
връзки.
(Промени в 2.5.2.)

Or. en

Изменение 1987
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.3 Определянето на приоритетите 
по отношение на инвестициите, 
които оказват въздействие върху 
някоя държава членка, трябва да се 
координират с планиране на TEN-T, 
така че инвестициите от ЕФРР и 
Кохезионния фонд в транспортната 
инфраструктура да са изцяло в 
съответствие с Насоките за TEN-Т, 
които определят транспортните 
приоритети на Съюза, включително: 
бъдещото разработване на 
интегрирана мрежа TEN-Т и 
концепцията за мултимодален 
коридор.

Or. en
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Изменение 1988
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.4 Бялата книга на Комисията за 
транспорта определя визия за 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите, подчертаваща, че 
значително намаляване на 
парниковите газове се изисква в 
транспортния сектор. За фондовете, 
обхванати от РОР, това означава 
обръщане на особено внимание на 
устойчивите видове транспорт и 
инвестирането в райони, които 
предлага по-голяма европейска 
добавена стойност, например 
трансевропейската мрежа. Веднага 
след като бъдат установени, 
инвестициите трябва да бъдат 
приоритизирани в съответствие с 
приноса им към мобилността, 
устойчивостта, устойчивия 
икономически растеж, намаляването 
на емисиите на парникови газове и 
единното европейско транспортно 
пространство. Участието на 
държавите членки в процеса на 
създаване на „списък на 
предварително определени проекти за 
основната мрежа в областта на 
транспорта“ се счита за необходимо 
и нуждите на държавите от 
сближаване не могат да се 
пренебрегват.

Or. en
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Изменение 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.4 Бялата книга на Комисията за 
транспорта[1] определя визия за 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите, в която се подчертава, че в 
транспортния сектор е необходимо 
значително намаляване на 
парниковите газове. За фондовете, 
обхванати от РОР, това означава да 
се обърне особено внимание на 
устойчивите видове транспорт и 
инвестирането в райони, които 
предлагат по-голяма европейска 
добавена стойност, например 
трансевропейската мрежа. След като 
бъдат установени, трябва да се 
определят приоритетите по 
отношение на инвестициите според 
приноса им към мобилността, 
устойчивостта, намаляването на 
емисиите на парникови газове, 
безопасността, намаляването на 
шума и единното европейско 
транспортно пространство.
[1] „Пътна карта за постигането на 
Eдинно европейско транспортно 
пространство – към 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите“ COM(2011) 144 
окончателен.
(Промени в 2.5.4.)

Or. en
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Изменение 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.4 Бялата книга за транспорта 
определя визия за конкурентоспособна 
транспортна система с ефективно 
използване на ресурсите, в която се 
подчертава, че от транспортния 
сектор се изисква намаляване на 
парниковите газове с 60 % до 2050 г. в 
сравнение със стойностите от 1990 г.
(...)
Следва да се определят 
приоритетите на установени
инвестиции според приноса им към 
мобилността, устойчивостта, 
намаленото въздействие върху 
околната среда по-специално, 
намалените емисии на парникови 
газове и единното европейско 
транспортно пространство.

Or. en

Обосновка

Бялата книга за транспорта предвижда ясно измерима цел, която следва да се посочи 
тук, за да се предостави повече яснота. Последиците върху климата не са 
единственото въздействие върху околната среда от транспорта (например 
фрагментацията на екосистема също така е значителна), така че изискването за 
намаляване на въздействието върху околната среда следва да се посочи.

Изменение 1991
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.4 Бялата книга на Комисията за 
транспорта определя визия за 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите, в която се подчертава, че в 
транспортния сектор се изисква 
значително намаляване на 
парниковите газове. За фондовете, 
обхванати от РОР, това означава 
обръщане на особено внимание на 
устойчивите видове транспорт и 
инвестирането в райони, които 
предлага по-голяма европейска 
добавена стойност, например 
трансевропейската мрежа. След като 
бъдат установени, трябва да се 
определят приоритетите по 
отношение на инвестициите според 
приноса им към достъпността и 
мобилността, устойчивостта, 
устойчивия икономически растеж, 
намаляването на емисиите на 
парникови газове и единното 
европейско транспортно 
пространство.
(Възпроизвежда параграф 2.5.4 от 
изменението на докладчиците относно 
ОСР, но добавя позоваване на 
достъпността.)

Or. en

Изменение 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.5 Държавите членки и регионите 
трябва да насочат инвестиции, 
които укрепват капацитета на 
съществуващата инфраструктура 
чрез значителни подобрения и, ако е 
целесъобразно, чрез изграждане на 
нова инфраструктура. Трябва също 
така да има действия във връзка с 
въздействието от използването на 
потенциала на подобренията на 
основната инфраструктура и 
поддръжката, за да се подготви или 
улесни използването на 
влакнестооптични мрежи, които 
достигат до селските райони, и за 
инвестициите във влакнестооптични 
линии до домашни абонати.
(Промени в 2.5.5.)

Or. en

Изменение 1993
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.5 Държавите членки следва да 
насочат инвестиции към 
изграждането на нова 
инфраструктура и укрепването на 
капацитета на съществуващата 
инфраструктура чрез значителни 
подобрения. Запазването на 
инфраструктурите на TEN-T също 
така може да привлече значителни 
инвестиции, където е необходимо.

Or. en
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Обосновка

Възстановяването и поддръжката на инфраструктурата води и до инвестиции и 
работни места.

Изменение 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.6 По отношение на морския 
транспорт, пристанищата трябва да 
се разработят като ефективни 
входни и изходни пунктове чрез пълна 
интеграция със земната 
инфраструктура. Трябва да се отдава 
приоритет на проекти относно 
достъпа до пристанище и връзките с 
вътрешността на страната. 
Разработването на морски превози на 
къси разстояния и на вътрешни водни 
пътища трябва да засили приноса им 
към устойчиви европейски мрежи за 
товарни превози.
(Промени в 2.5.6.)

Or. en

Изменение 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.6 По отношение на морския 
транспорт, пристанищата следва да 
се разработят като ефективни 
входни пунктове чрез пълна 
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интеграция със земната 
инфраструктура. Следва да се отдава 
приоритет на проекти относно 
достъпа до пристанище и връзките с 
вътрешността на страната. 
Разработването на вътрешни водни 
пътища трябва да оцени 
въздействието им върху околната 
среда, като засилва приноса им към 
устойчиви европейски мрежи за 
товарни превози.

Or. en

Обосновка

Транспортът по вътрешните водни пътища не е устойчив по определение: той 
трябва да гарантира, че потенциално катастрофалните последици за сладководните 
екосистеми, вредни за целите на биологичното разнообразие на ЕС, са внимателно 
предотвратени и смекчени.

Изменение 1996
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.7 По-специално, 
комплементарността трябва да се 
търси между инвестициите в 
инфраструктурата от ЕФРР и 
Кохезионния фонд, при споделено 
управление, и от Механизма за 
свързване на Европа, който е 
централно управляван механизъм с 
конкурентен подбор на проекти. 
Механизмът за свързване на Европа 
ще финансира проекти главно в 
основната мрежа (стратегически 
най-важните части от 
всеобхватната мрежа), които имат 
най-високата европейска добавена 
стойност и изглеждат, че са най-
сложните по отношение на TEN-T по 



PE491.163v01-00 94/116 AM\904624BG.doc

BG

отношение на изпълнението: 
липсващи трансгранични връзки, 
основни точки със затруднения и 
взаимно свързване на видовете 
транспорт. Кохезионният фонд ще се 
съсредоточи върху проекти с висока 
европейска добавена стойност в 
транспортните мрежи чрез 
подпомагане на инфраструктурата 
на TEN-T както за основната, така и 
за всеобхватната мрежа.

Or. en

Изменение 1997
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.8

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.8 Кохезионният фонд и 
структурните фондове ще 
предоставят на местните и 
регионалните инфраструктури и 
връзките им с приоритетните мрежи 
на Съюза в областта на 
енергетиката, както и на
далекосъобщенията. Освен това те 
ще насърчат устойчива градска 
мобилност чрез инвестиции, по-
специално в обходни маршрути около 
градските зони, насърчаване на 
съвременен и екологосъобразен 
обществен транспорт, интелигентни 
системи за управление на 
движението, както и обществени 
логистични платформи или смесени 
терминали.

Or. en
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Изменение 1998
Markus Pieper

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.5 – параграф 2.5.8

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.5.8 Кохезионният фонд и 
структурните фондове ще 
предоставят на местните и 
регионалните инфраструктури и 
връзките им с приоритетните мрежи 
на Съюза в областта на 
енергетиката, както и на 
далекосъобщенията; със специален 
акцент върху граничните региони;
(Възпроизвежда параграф 2.5.8 от 
приложението, предложено в 
изменението на докладчиците относно 
ОСР, като се подчертават граничните 
региони)

Or. en

Обосновка

Граничните региони доказват, че са особено уязвими към липсващи инфраструктурни 
връзки и следователно трябва да се подчертаят при свързването с приоритетните 
връзки.

Изменение 1999
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.6 – параграф 2.6.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6.2 Предвиждането на по-
задълбочена териториална 
интеграция, синергията между 
дейностите по териториалното 
сътрудничество в рамките на 
политиката на сближаване и 
европейските инструменти за 
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съседство трябва да се 
капитализират. Потенциалът за 
създаване на комплементарност 
между тези инструменти е по-силен 
по отношение на дейностите по 
трансграничното сътрудничество. 
Следователно държавите членки 
трябва да гарантират, че 
съществуващите дейности са 
свързани с новосъздадените 
Европейски групи за териториално 
сътрудничество, които имат 
специално отношение към 
координацията и обмена на най-добри 
практики.

Or. en

Обосновка

Това изменение запазва гъвкавостта за държавите членки.

Изменение 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 2 – раздел 2.6 – параграф 2.6.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6.2 Предвиждането на по-
задълбочена териториална 
интеграция, синергията между 
дейностите по териториалното 
сътрудничество в рамките на 
политиката на сближаване и 
европейските инструменти за 
съседство трябва да се 
капитализират. Потенциалът за 
създаване на комплементарност 
между тези инструменти е по-силен 
по отношение на дейностите по 
трансграничното сътрудничество и 
макрорегионалните стратегии. 
Следователно държавите членки и 
регионите трябва да гарантират, че 
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съществуващите дейности са 
свързани с новосъздадените 
Европейски групи за териториално 
сътрудничество, които имат 
специално отношение към 
координацията и обмена на най-добри 
практики.

Or. en

Изменение 2001
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 3 – параграф 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1 Държавите членки трябва да 
гарантират, че интервенциите, 
финансирани чрез фондовете, 
обхванати от РОР, създават синергия 
и че рационализирането води до 
намаляване на административните 
разходи и тежестта на място.

Or. en

Обосновка

Държавите членки отговарят за програмирането.

Изменение 2002
Jan Olbrycht

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 3 – параграф 3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2 Министерствата и 
управляващите органи, отговорни за 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от РОР, трябва да 
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работят съвместно при 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на договора 
за партньорство и програмите. По-
специално те трябва:
a) да гарантират разработването на 
механизъм за координация между 
фондовете по ОСР, т.е. 
координацията между политиката 
на сближаване (Кохезионният фонд и 
структурните фондове), развитието 
на селските райони (Европейският 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони) и морската 
политика ( Европейският фонд за 
морско дело и рибарство );
б) да установят области на 
подпомагане, в които фондовете, 
обхванати от РОР, могат да се 
комбинират по допълнителен начин, 
за да се постигнат тематичните 
цели, определени в настоящия 
регламент;
в) да разработят оперативни 
програми, финансирани по няколко 
фонда;
г) да насърчат участието на 
управляващите органи, отговорни за 
един от фондовете, обхванати от 
РОР, на други управляващи органи и 
съответни министерства в 
разработването на схеми за подкрепа, 
за да се гарантира синергия и да се 
избегнат припокривания;
д) да установят съвместни 
мониторингови комитети за 
програми, които изпълняват фондове, 
обхванати от РОР, и разработването 
на други съвместни споразумения за 
управление и контрол, за да се улесни 
координацията между органите, 
отговорни за изпълнението на 
фондовете, обхванати от РОР;
е) да използват съвместни решения на 
електронното правителство, 
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насочени към кандидатите и 
бенефициерите и „обслужване на едно 
гише“ за съвет относно 
възможностите за подкрепа, налична 
чрез всеки фонд от фондовете, 
обхванати от РОР.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда параграф 3.2 от приложението, предложено в изменението на 
докладчиците относно ОСР, но добавя позоваване на механизмите за координация и 
оперативните програми, финансирани по няколко фонда.

Изменение 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 3 – параграф 3.2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да установят области на 
подпомагане, в които фондовете, 
обхванати от РОР, могат да се 
комбинират по допълнителен начин, 
за да се постигнат една или повече 
тематични цели, определени в 
настоящия регламент;
(Промени в 3.2. a)

Or. en

Изменение 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 3 – параграф 3.2 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да установят области на 
подпомагане, в които фондовете, 
обхванати от РОР, могат да се 
комбинират по допълнителен начин, 
за да се постигнат тематичните 
цели, определени в настоящия 
регламент, като се вземат предвид 
трансграничните аспекти и 
положението от другата страна на 
границата;

Or. xm

Обосновка

Областите на подпомагане, в които фондовете могат да се комбинират, трябва да 
вземат предвид също така трансграничните региони.

Изменение 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 3 – параграф 3.2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да насърчат участието на 
управляващите органи, отговорни за 
един от фондовете, обхванати от 
РОР, на други управляващи органи и 
съответни министерства в 
разработването на схеми за подкрепа, 
за да се гарантира синергия и да се 
избегнат припокривания и да се 
насърчи подход, финансиран по 
няколко фонда;
(Промени в 3.2. б)

Or. en
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Изменение 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 3 – параграф 3.2 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) да извършат стратегически 
оценки на околната среда относно 
кумулативните въздействия на 
всички програми за изпълнение на 
фондовете, обхванати от РОР заедно. 
Това може да бъде под формата на 
стратегическа оценка на околната 
среда относно договора за 
партньорство.

Or. en

Обосновка

Цялостните екологични показатели на фондовете, обхванати от РОР във всяка 
държава или регион, могат да се оценяват, само ако програмите за определяне на 
изпълнението на тези фондове се оценяват заедно. Това също така е от основно 
значение, за да се гарантира комплементарността и съгласуваността на програмите.

Изменение 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Приоритети за териториално 
сътрудничество (трансгранично, 
транснационално и междурегионално)

Or. xm

Обосновка

За да се поясни, изменението заменя думата „координация“ със „сътрудничество“.
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Изменение 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 – раздел 4.3 – параграф 4.3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3a. Трансграничното местно 
развитие, ръководено от местните 
участници (основано на опита на 
„LEADER“ в рамките на развитието 
на селските райони и предишния 
„Фонд за малки проекти“), може да 
допълва и насърчава предоставянето 
на успешно териториално 
сътрудничество, насочено към 
повишаване на ефективността и 
ефикасността на трансграничните 
програми чрез делегиране на 
вземането на решения и 
изпълнението на местно 
партньорство на обществени, частни 
участници и участници от
гражданското общество.

Or. en

Изменение 2009
Jan Olbrycht

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 – параграф 4.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Приоритети за териториална 
координация (трансгранична, 
транснационална и 
междурегионални)
4.1 Голям потенциал за регионално 
развитие, създаване на работни 
места и сближаване е заложен в 
сътрудничество, което е извън 
административните граници и 
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опити за преодоляване на
естествените такива. 
Сътрудничество, основано на 
споделена необходимост в споделена 
територия, често е най-
ефективното.
4.2 Трансграничното сътрудничество 
произтича от разбирането, че много 
предизвикателства не спират пред 
административните граници. Един 
ефективен отговор изисква 
съвместни действия и споделяне на 
знания на съответното 
териториално равнище.
4.3 Освен това заложеният в 
гранични региони потенциал може да 
бъде използван чрез ориентирани към
местното равнище мерки за подкрепа.
4.4 Преодоляването на бариери 
трябва да бъде част от планирането 
на фондовете, обхванати от РОР –
целите на съществуващите 
макрорегионални стратегии трябва 
да бъдат отразени в нуждите от 
анализ и определяне на цели за 
съответните оперативни програми 
от етапите на планиране. Тези 
стратегии няма да са изпълнили 
целта, освен ако целите на 
макрорегионалните стратегии не са 
формирали част от стратегическото 
планиране в програмите в областта 
на политиката на сближаване в 
съответните региони и държави
членки.
4.5 Същевременно държавите членки 
и регионите трябва да гарантират, 
че програмите за териториално 
сътрудничество ефективно 
допринасят за целите на „Европа 
2020“. По този начин държавите
членки и регионите могат да 
насърчат сътрудничество, както и 
изпитване, управление и въвеждане на 
нови решения, като се гарантира, че 
сътрудничеството се организира в 
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подкрепа на по-широки политически 
цели. Където е необходимо, 
териториалното сътрудничество 
трябва да свързва лицата, 
разработващи политиките през 
границите, за да работят заедно за 
преодоляване на общите проблеми.
4.6 Държавите членки и регионите 
трябва да разглеждат програмите за 
териториално сътрудничество 
главно като полезни инструменти
при преодоляването на бариери за 
сътрудничеството, което на свой ред 
би подкрепило националните и 
регионалните политически цели с 
въздействието извън програмната 
област.

Or. en

Обосновка

Възпроизвежда параграф 4 от приложението, предложено в изменението на 
докладчиците относно ОСР, но заличава първоначалния раздел 4.4.

Изменение 2010
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 – параграф 4.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.4 Двете съществуващи 
макрорегионални стратегии са 
очертали пътя за организиране на 
заинтересованите страни в 
съвместни действия на подходящото 
териториално равнище. Проекти в 
рамките на макрорегионални 
стратегии и други форми на 
териториално сътрудничество могат 
да се подкрепят както от ЕФРР, 
така и от ЕСФ и по този начин 
специфичните условия за подкрепа на 
макрорегионални стратегии, ако е 
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целесъобразно, могат да бъдат 
посочени в програмите.

Or. en

Обосновка

Това изменение запазва гъвкавостта за държавите членки, особено предвид факта, че 
не всички територии на ЕС са обхванати от макрорегионалните стратегии.

Изменение 2011
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 – параграф 4.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.5 Преодоляването на бариери 
трябва да бъде част от планирането 
на фондовете, обхванати от РОР –
целите на съществуващите 
макрорегионални стратегии трябва 
да бъдат отразени, когато е 
подходящо, в потребностите от 
анализ и определяне на цели за 
съответните оперативни програми 
от етапите на планиране.

Or. en

Обосновка

Това изменение запазва гъвкавостта за държавите членки, особено предвид факта, че 
не всички територии на ЕС са обхванати от макрорегионалните стратегии.

Изменение 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 – параграф 4.6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Приоритети за териториална 
координация (трансгранична, 
транснационална и 
междурегионална)
4.1 Голям потенциал за регионално 
развитие, създаване на работни 
места и сближаване е заложен в 
сътрудничество, което е извън 
административните граници и 
опити за преодоляване на
естествените такива. 
Сътрудничество, основано на 
споделена необходимост в споделена 
територия, често е най-
ефективното.
4.2 Трансграничното сътрудничество 
произтича от разбирането, че много 
предизвикателства не спират пред 
административните граници. 
Ефективен отговор изисква 
съвместни действия и споделяне на 
знания на съответното 
териториално равнище.
4.3 Освен това заложеният в 
гранични региони потенциал може да 
бъде използван чрез ориентирани към 
местното равнище мерки за подкрепа.
4.4 Двете съществуващи 
макрорегионални стратегии са 
очертали пътя за организиране на 
заинтересованите страни в 
съвместни действия на подходящото 
териториално равнище. 
Стратегиите са увеличили 
разбирането за необходимостта от 
сътрудничество в разрешаването на 
проблеми, които не могат да бъдат 
разрешени само от една държава
членка, например изчистването на 
Балтийско море или Дунав. 
Макрорегионалните стратегии и 
други форми на териториално 
сътрудничество могат да се 
подкрепят както от ЕФРР, така и 
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от ЕСФ и специфичните условия за 
подкрепа за макрорегионални 
стратегии, ако е целесъобразно, 
трябва да бъдат посочени в 
програмите.

4.5 Преодоляването на бариери 
трябва да бъде част от планирането 
на фондовете, обхванати от РОР –
целите на съществуващите 
макрорегионални стратегии трябва 
да бъдат отразени в нуждите от 
анализ и определяне на цели за 
съответните оперативни програми 
от етапите на планиране. Тези 
стратегии няма да са изпълнили
целта си, освен ако целите на 
макрорегионалните стратегии не са 
формирали част от стратегическото 
планиране в програмите в областта 
на политиката на сближаване в 
съответните региони и държави
членки.
4.6 Държавите членки и регионите 
трябва да разглеждат програмите за 
териториално сътрудничество 
главно като полезни инструменти 
при преодоляването на бариери за 
сътрудничеството, което на свой ред 
би подкрепило националните и 
регионалните политически цели с 
въздействието извън програмната 
област.
Параграф 4.6, заличен от част 4 от 
текста на докладчиците.

Or. en

Изменение 2013
Oldřich Vlasák
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Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 – параграф 4.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.6 Същевременно държавите членки 
трябва да гарантират, че програмите 
за териториално сътрудничество 
ефективно допринасят за целите на 
„Европа 2020“. По този начин 
държавите членки и регионите могат 
да насърчат сътрудничество, както и 
изпитване, управление и въвеждане на 
нови решения, като се гарантира, че 
сътрудничеството се организира в 
подкрепа на по-широки политически 
цели. Където е необходимо, 
териториалното сътрудничество 
трябва да свързва лицата, 
разработващи политиките през 
границите, за да работят заедно за 
преодоляване на общите проблеми.

Or. en

Обосновка

Държавите членки отговарят за програмирането.

Изменение 2014
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 – параграф 4.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.7 Държавите членки трябва да 
разглеждат програмите за 
териториално сътрудничество 
главно като полезни инструменти 
при преодоляването на бариери за 
сътрудничеството, което на свой ред 
би подкрепило националните и 
регионалните политически цели с 
въздействието извън програмната 
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област.

Or. en

Обосновка

Държавите членки отговарят за програмирането.

Изменение 2015
Markus Pieper

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 – параграф 4.7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.7a Държавите членки и Комисията 
трябва да гарантират, че програмите 
за териториално сътрудничество 
предвиждат ефективна, работеща
връзка между фондовете, обхванати 
от РОР, както и с Механизма за 
свързване на Европа и разпоредбите за
TEN-T;
(Това следва да се постави зад текста 
на съавторите относно 4.7, като се 
добави цялостно планиране относно 
инфраструктурните връзки от 
различните фондове, особено в 
гранични региони.)

Or. en

Изменение 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 5 – част 4 – параграф 4.7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.7a В рамките на трансграничното, 
териториалното и 
междурегионалното сътрудничество, 
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особено внимание се обръща на 
регионите, посочени в член 379 от 
ДФЕС, които са изправени пред 
специфични ограничения.

Or. fr

Изменение 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Оценка на инвестициите за 
сближаване
4a1 За да се оцени европейската 
добавена стойност на политиката на 
сближаване и приноса й към 
стратегията „Европа 2020“ и други 
цели на равнището на ЕС, държавите
членки създават цялостна и 
последователна система за оценяване, 
основана на надеждни резултати, 
основани на показатели. Тези 
показатели трябва да са предмет на 
предварителни стратегически оценки 
на околната среда (СООС).
4a2 Оценката трябва да се извърши
на етапа на планиране на договора за 
партньорство, програмите и 
стратегиите, свързани с 
предварителните условия, с тяхната 
предварителна оценка и СООС, тъй 
като това е систематичен въпрос. 
Без това систематично оценяване, 
оценката на отделните проекти 
няма да бъде достатъчна.
4a3 Системата от показатели 
трябва да бъде пряко свързана с 
показателите на равнище проект и 
критериите за подбор на проект, за 
да се предвиди последователност в 
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оценката на политиката;

Or. en

Обосновка

Необходима е последователна и всеобхватна система от показатели и цели, за да се 
оцени приносът на политиката на сближаване с целите на равнището на ЕС. 
Системата за оценка трябва да може да пренася цели от високо ниво на 
стратегията „Европа 2020“ към нивото на програмата и проектните показатели да 
могат да проследяват въздействието на отделните програми и проекти и приноса на 
програмите за изпълнението на тези цели. Тези междусистемни връзки липсват в 
настоящия период, което често води до несистемни подходи, подкопаващи общите 
цели на политиката.

Изменение 2018
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a Изпълнение

Or. en

Обосновка

В предложеното приложение на ОСР липсват някои общи забележки относно 
изпълнението. Поради това се добавя нова част 5.

Изменение 2019
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4a (нова) – параграф 4.a 1(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a1 Комисията определя, посредством 
актове за изпълнение, по отношение 
на всички фондове по ОСР, основните 
цели и примерен списък на основните 
цели, разглеждани от фондовете по 
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ОСР. Актовете за изпълнение също 
така ще обхванат общите принципи 
на изпълнение.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да гарантира, че Комисията ще определи интервенции на 
държавите членки и евентуални основни инвестиции, включително предложения 
относно това как те биха могли да бъдат изпълнени.

Изменение 2020
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4a (нова) – параграф 4. a 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a2 На равнище ЕС Комисията 
предвижда максимум хармонизирани 
и опростени правила, особено по 
отношение на правилата за 
допустимост, използване на 
еднократни суми, финансиране с 
фиксиран размер, методология за 
разходите за единица продукт, 
система на съфинансиране, 
револвираща политика и т.н.

Or. en

Обосновка

За да могат държавите членки да предвидят правилно планиране и изпълнение, 
Комисията трябва да гарантира своевременни, точни и ясни насоки относно 
определените подробности.

Изменение 2021
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4a (нова) – параграф 4.a 3 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a3 Комисията предоставя максимум 
от вътрешната си координация в 
хода на преговорите и изпълнението 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Or. en

Обосновка

Координацията и сътрудничеството са необходими не само на равнището на 
държавите членки, но също така на равнището на ЕС, особено сред различните 
генерални дирекции в рамките на Комисията.

Изменение 2022
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 a (нова) – параграф 4.a 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a4 В своите договори за 
партньорство държавите членки 
трябва да предоставят ясна картина 
на това как програмите отговарят на 
хоризонталните принципи, 
включително изпълнението на 
принципа на партньорство, 
устойчиво развитие, равенство, 
допустимост, принос към фондовете 
за демографски предизвикателства и 
интегриран подход. Освен това 
държавите членки трябва да 
предоставят доказателства относно 
синергията с хоризонталните 
политики на ЕС и механизмите за 
координация сред фондовете, 
обхванати от РОР.

Or. en
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Обосновка

Договорите за партньорство, както и програмите трябва да гарантират, че 
разпоредбите на настоящото приложение се изпълняват на практика.

Изменение 2023
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4a (нова) – параграф 4. a 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a5 Държавите членки трябва да 
определят в договорите си за 
партньорство и програмите как 
възнамеряват да използват 
инструментите за интегрирани 
подходи с цел постигане на 
интеграция и как възнамеряват да 
ангажират местните участници и 
местните общности в изпълнението 
на интегрираните инструменти. 
Ролята на Комисията при 
определянето на професионалния 
опит и изясняването на критериите 
за тези инструменти е от основно 
значение.

Or. en

Обосновка

Интегрираният подход трябва да бъде ясно описан в договорите за партньорство и 
програмите на държавите членки.

Изменение 2024
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4a (нова) – параграф 4.a 6 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a6 С цел демонстриране на 
изискванията, посочени в раздели 4a 4 
и 4a 5, държавите членки 
предприемат подходящи стъпки за 
адаптиране на техните 
мониторингови системи и 
събирането на данни на национално 
равнище.

Or. en

Обосновка

Технологията за мониторинг системите за събиране на данни трябва да бъдат 
правилно адаптирани, за да отговарят на изискванията на настоящото приложение.

Изменение 2025
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Приложение -I (ново) – част 4 a (нова) – параграф 4.a 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a7 С цел ефикасна координация на 
политиките на ЕС и фондовете на 
национално равнище, системите за 
изпълнение и контрол трябва да са 
възможно най-опростени. За тази цел 
държавите членки анализират 
институционалната си система за 
изпълнение на фондовете и 
предприемат необходимите стъпки 
за нейното опростяване.

Or. en

Обосновка

Всички стъпки трябва да се предприемат с цел да се предвиди опростяване.
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Изменение 2026
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
-I (ново) – част 4a (нова) – параграф 4.a 8 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a8 Изграждането на капацитет е 
предворително условие за постигане 
на целите, определени в настоящия 
регламент. Следователно то трябва 
да се подобри на национално, 
регионално и местно равнище.

Or. en

Обосновка

За да могат всички национални равнища да извършват успешно задълженията си по 
отношение на планирането, мониторинга, изпълнението и контрола, изграждането 
на капацитет трябва да се засили.


