
AM\910289BG.doc PE494.553v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

2011/0177(APP)

25.7.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 19

Проектостановище
Андрей Ковачев
(PE492.590v01-00)

относно предложението за регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020
(COM(2011)0398 – C7-0000/0000 – 2011/0177(APP))



PE494.553v02-00 2/13 AM\910289BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\910289BG.doc 3/13 PE494.553v02-00

BG

Изменение 1
Nuno Teixeira

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че в своята 
резолюция от 13 юни 2012 г. относно 
Многогодишната финансова рамка и 
собствените ресурси Парламентът 
изтъкна, че бюджетът на ЕС и по-
специално разходите за политиката за 
сближаване, представлява силен 
инструмент за увеличаване на 
стратегическите инвестиции с 
европейска добавена стойност и за 
завръщане на европейската 
икономика на пътя на растежа и 
конкурентоспособността;

А. като има предвид, че в своята 
резолюция от 13 юни 2012 г. относно 
Многогодишната финансова рамка и 
собствените ресурси Парламентът 
изтъкна, че бюджетът на ЕС и по-
специално разходите за политиката за 
сближаване, представлява силен 
инструмент за увеличаване на 
стратегическите инвестиции с 
европейска добавена стойност, за 
способстване на икономическия 
растеж, създаването на работни 
места и благосъстояние и за 
подобряване на качеството на живот 
на хората;

Or. pt

Изменение 2
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че в своята 
резолюция от 13 юни 2012 г. относно 
Многогодишната финансова рамка и 
собствените ресурси Парламентът 
изтъкна, че бюджетът на ЕС и по-
специално разходите за политиката за 
сближаване, представлява силен 
инструмент за увеличаване на 
стратегическите инвестиции с 
европейска добавена стойност и за 

А. като има предвид, че в своята 
резолюция от 13 юни 2012 г. относно 
Многогодишната финансова рамка и 
собствените ресурси Парламентът 
изтъкна, че бюджетът на ЕС и по-
специално разходите за политиката за 
сближаване, представлява силен 
инструмент за увеличаване на 
стратегическите инвестиции с доказана 
европейска добавена стойност и за 
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завръщане на европейската икономика 
на пътя на растежа и 
конкурентоспособността;

завръщане на европейската икономика 
на пътя на растежа и 
конкурентоспособността;

Or. en

Изменение 3
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че МФР за 2014-
2020 г. следва да се разглежда като 
основният инструмент, предопределящ 
дали целите на „ЕС 2020“ ще бъдат 
успешно постигнати, което води до 
необходимостта текущите преговори да 
се освободят от основаващия се на 
кризата манталитет и да бъдат насочени 
към изготвянето на един стабилен и 
рационален бюджет, който ще гарантира 
растежа и заетостта и в крайна сметка –
висок жизнен стандарт и сигурност за 
гражданите на ЕС;

Б. като има предвид, че МФР за 2014-
2020 г. следва да се разглежда като 
основният инструмент за постигане на 
целите на „ЕС 2020“ на цялата 
територия на ЕС, както и за 
постигане на икономическо, социално 
и териториално сближаване;  като 
има предвид, че тя също така следва 
да е насочена към превъплътяване на 
целите на ЕС, договорени от 
държавните и правителствени 
ръководители, в реални и конкретни 
действия, което води до 
необходимостта текущите преговори да 
се освободят от основаващия се на 
кризата манталитет и да бъдат насочени 
към изготвянето на един стабилен и 
рационален бюджет, който ще гарантира 
растежа и заетостта и в крайна сметка –
висок жизнен стандарт и сигурност за 
гражданите на ЕС;

Or. en

Изменение 4
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Съображение В
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Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че в качеството си 
на механизъм, допринасящ за 
действителното участие на всички 
региони на ЕС в единния пазар, 
политиката на сближаване на ЕС следва 
да остане основния стълб на 
европейската солидарност;

В. като има предвид, че в качеството си 
на механизъм, допринасящ за 
действителното участие на всички 
региони на ЕС в единния пазар, и в 
качеството си на основна реакция на 
ЕС по отношение на все още 
съществуващите икономически, 
социални и териториални различия 
между неговите региони, политиката 
на сближаване на ЕС следва да остане 
основния стълб на европейската 
солидарност;

Or. en

Изменение 5
Nuno Teixeira

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че при все това 
политиката на сближаване се нуждае от 
реформи, за да бъде в по-голяма степен 
насочена към постигането на резултати 
и по-достъпна за бенефициерите, а 
оттам и по-разходноефективна;

Г. като има предвид, че при все това 
политиката на сближаване се нуждае от 
реформи, за да бъде в по-голяма степен 
насочена към постигането на резултати 
и по-достъпна за бенефициентите, а 
оттам и по-ефикасна от гледна точка 
на направените инвестиции; като 
има предвид, че все още трябва да се 
обръща специално внимание на най-
отдалечените региони поради 
техните тежки и ограничаващи 
икономически и социални 
характеристики;

Or. pt

Изменение 6
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl
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Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че при все това 
политиката на сближаване се нуждае от 
реформи, за да бъде в по-голяма степен 
насочена към постигането на резултати 
и по-достъпна за бенефициерите, а 
оттам и по-разходноефективна;

Г. като има предвид, че при все това 
политиката на сближаване се нуждае от 
реформи, за да бъде в по-голяма степен 
насочена към постигането на резултати, 
тематично концентрирана и по-
достъпна за бенефициентите, а оттам и 
по-разходноефективна;

Or. en

Изменение 7
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Съображение Г a (ново)

Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че политиката 
на сближаване доказа, че е гъвкав 
инструмент и беше основен фактор в 
борбата срещу икономическата и 
финансовата криза, решително 
допринесе за осъществяването на 
различни национални програми за 
възстановяване и беше насочена към 
насърчаване на иновациите, като в 
същото време се премахнат 
различията между европейските 
региони;

Or. ro

Изменение 8
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Съображение Д
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Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че политиката на 
сближаване следва да предоставя 
справедлив достъп до средства и да 
откликва на действителните нужди за 
развитие на всички региони на ЕС, 
което изисква гъвкавост при 
определянето на цели и на 
инвестиционни приоритети, независимо 
от необходимостта да се инвестира 
например в научноизследователската и 
развойна дейност и иновациите, като 
ключов инструмент, допринасящ за 
изпълнението на стратегията "ЕС 2020", 
която трябва да бъде свързана по 
подходящ начин с политиката на 
сближаване, т.е. като „Подход към 
върхови постижения“;

Д. като има предвид, че политиката на 
сближаване следва да предоставя 
справедлив достъп до средства и да 
откликва на действителните нужди за 
развитие на всички региони на ЕС, 
което изисква също така гъвкавост за 
предприемане на мерки във връзка със 
специфичните нужди на регионите 
при определянето на цели и на 
инвестиционни приоритети, независимо 
от необходимостта да се инвестира 
например в научноизследователската и 
развойна дейност и иновациите, като 
ключов инструмент, допринасящ за 
изпълнението на стратегията "ЕС 2020", 
която трябва да бъде свързана по 
подходящ начин с политиката на 
сближаване, т.е. като „стълба към 
върхови постижения“;

Or. en

Изменение 9
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Съображение Е

Проектостановище Изменение

Е. като има предвид, че в своята 
резолюция от 8 юни 2011 г. относно 
„Инвестиция за бъдещето: нова 
Многогодишна финансова рамка (МФР) 
за конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа Парламентът 
потвърди своята ангажираност да се 
застъпи за една по-силна политика на 
сближаване на ЕС, настоявайки на 
необходимото равнище на средствата 
за разпределяне;

Е. като има предвид, че е очевидно, че 
политиката на сближаване може да 
бъде полезна и ефективна само ако 
разчита на стабилна, здрава и 
устойчива финансова рамка; в тази 
връзка, в своята резолюция от 8 юни 
2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа”, Парламентът 
потвърди своята ангажираност да се 
застъпи за една по-силна политика на 
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сближаване на ЕС, настоявайки да бъдат 
разпределени подходящи суми, чийто 
размер следва да бъде запазен поне на 
същото равнище като определеното 
за настоящия програмен период 2007-
2013 г.;

Or. en

Изменение 10
Cornelia Ernst

Проектостановище
Съображение Ж a (ново)

Проектостановище Изменение

Жа. като има предвид, че в своята 
резолюция от 8 юни 2011 г. 
„Инвестиция за бъдещето: нова 
Многогодишна финансова рамка 
(МФР) за конкурентоспособна, 
устойчива и приобщаваща Европа“1

Европейският парламент отправя 
предупреждение да не се налагат 
санкции във връзка със средствата от 
Кохезионния фонд в рамките на 
макроикономическите условия, 
свързани с Пакта за стабилност и 
растеж, тъй като това би 
противоречало на самите цели, които 
политиката на сближаване трябва да 
следва, а именно намаляването на 
различията между регионите;
__________________
1  P7_TA(2011)0266

Or. en

Изменение 11
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Проектостановище
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Съображение Ж a (ново)

Проектостановище Изменение

Жа. като има предвид, че политиката 
на сближаване на ЕС носи полза 
както за бенефициентите, така и за 
нетните вносители, и като има 
предвид, че през периода 2007-2013 г. 
всяко евро от средствата за 
сближаване за Полша, Унгария,
Чешката република и Словакия е 
генерирало средно 0,61 EUR в преки и 
непреки ползи за държавите–членки 
от ЕС-15;

Or. pl

Изменение 12
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Съображение Ж a (ново)

Проектостановище Изменение

Жа. като има предвид, че политиката 
на ЕС на сближаване е политика за 
развитие и стратегически 
инструмент за инвестиции, растеж 
и конкурентоспособност, с безспорна 
добавена стойност за ЕС, която 
допринася за растежа и създаването 
на работни места в целия Съюз и 
спомага за преодоляване на 
настоящата икономическа и 
финансова криза;

Or. en

Изменение 13
Nuno Teixeira

Проектостановище
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Подточка i

Проектостановище Изменение

i. Сумата от 367 милиарда евро за 
политиката на сближаване, предложена 
от Комисията в нейното предложение за 
регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014 - 2020, следва да бъде 
разглеждана като минимално разумно 
равнище на финансиране и 
следователно в бъдещите преговорни 
позиции на Парламента тя следва да 
бъде зачитана като долна граница, която 
не бива да бъде прекрачвана.

i. Сумата от 367 милиарда евро за 
политиката на сближаване, предложена 
от Комисията в нейното предложение за 
регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014 - 2020, следва да бъде 
разглеждана като минимално разумно 
равнище на финансиране и 
следователно в бъдещите преговорни 
позиции на Парламента тя следва да 
бъде зачитана като долна граница, която 
не бива да бъде прекрачвана. Изразява 
съжаление във връзка с 
предложението на Комисията за 
намаляване с 47 % на специалните 
допълнително отпуснати средства за 
най-отдалечените и най-слабо 
населените региони и счита, че следва 
да бъде разпределена същата сума 
финансови средства като през 
предходния програмен период.

Or. pt

Изменение 14
Georgios Stavrakakis, Андрей Ковачев, Constanze Angela Krehl, Lambert Van 
Nistelrooij, Michael Theurer, François Alfonsi, Oldrich Vlasak, Younous Omarjee

Проектостановище
Подточка i

Проектостановище Изменение

i. Сумата от 367 милиарда евро за 
политиката на сближаване, предложена 
от Комисията в нейното 
предложение за регламент за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014 -
2020, следва да бъде разглеждана като
минимално разумно равнище на 
финансиране и следователно в 

i. подчертава, че позицията на 
Европейския парламент е, че 
финансирането за политиката на 
сближаване следва да бъде запазено 
най-малко на равнището от периода 
2007-2013 г., а именно 366,8 милиарда 
евро по цени от 2011 г. (с изключение 
на Механизма за свързване на Европа), 
което е абсолютното минимално 



AM\910289BG.doc 11/13 PE494.553v02-00

BG

бъдещите преговорни позиции на 
Парламента тя следва да бъде
зачитана като долна граница, която не 
бива да бъде прекрачвана.

равнище на солидно финансиране и 
следователно в бъдещите преговорни 
позиции на Парламента представлява
долна граница, която не бива да бъде 
прекрачвана.

Or. en

Изменение 15
Danuta Maria Hübner

Проектостановище
Подточка i a (нова)

Проектостановище Изменение

ia. припомня, че всички въпроси, 
свързани с разработването на 
политиката на сближаване, трябва 
да бъдат разглеждани в рамките на 
текущата обикновена законодателна 
процедура по законодателния пакет 
за периода 2014-2020 г., както и че 
Регламентът за МФР следва да 
разглежда изключително само сумите 
и категориите разходи;

Or. en

Изменение 16
Cornelia Ernst

Проектостановище
Подточка i a (нова)

Проектостановище Изменение

ia. санкциите в рамките на 
макроикономическите условия, 
свързани с Пакта за стабилност и 
растеж, не са част от 
многогодишната финансова рамка;

Or. en
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Изменение 17
Tomasz Piotr Poręba

Проектостановище
Подточка i a (нова)

Проектостановище Изменение

ia. като има предвид, че опитът във 
връзка с настоящата финансова 
рамка показва, че усвояването на 
финансирането изисква таванът за 
разпределените средства за 
сближаване да бъде поддържан на 4 % 
от БВП;

Or. en

Изменение 18
Danuta Maria Hübner

Проектостановище
Подточка i б (нова)

Проектостановище Изменение

iб. припомня, че съгласно член 312, 
параграф 5 от ДФЕС Парламентът, 
Съветът и Комисията вземат всички 
необходими мерки за улесняване на 
приемането на финансовата рамка в 
хода на приложимата процедура и че 
за тази цел Съветът следва да 
гарантира, че Парламентът е 
информиран предварително относно 
правния инструмент, който Съветът 
възнамерява да внесе в Парламента за 
одобрение;

Or. en
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Изменение 19
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Проектостановище
Подточка i б (нова)

Проектостановище Изменение

iб. като се има предвид, че 
политиката на сближаване 
предоставя подкрепа за мерки за 
сближаване на икономическите и 
социалните условия във всички 
региони на ЕС и по-специално за 
намаляване на различията в 
развитието, засягащи най-
необлагодетелстваните региони, се 
противопоставя на опитите за 
създаване, в ущърб на политиката на 
сближаване, на тематични фондове, 
което ще подкопае националните 
финансови пакети;

Or. pl


