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Изменение 1
Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност развитието 
на дългосрочни социално-икономически 
стратегии и прилагането на политиките 
в ЕС е отговорност на голям брой 
обществени организации като 
европейските институции, 
министерствата, служби на регионални 
или местни органи и специални 
агенции;

1. посочва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност развитието 
на дългосрочни социално-икономически 
стратегии и прилагането на политиките 
в ЕС е отговорност на голям брой 
обществени организации като 
европейските институции, 
министерствата, служби на регионални 
или местни органи и специални 
агенции; подчертава факта, че 
икономическите и социални 
партньори, неправителствените 
организации и други заинтересовани 
страни също играят роля за 
разработването на дългосрочните 
стратегии наред с публичните органи 
в държавите членки и европейските 
институции;

Or. de

Изменение 2
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност развитието 
на дългосрочни социално-икономически 
стратегии и прилагането на политиките 
в ЕС е отговорност на голям брой 
обществени организации като 
европейските институции, 
министерствата, служби на регионални 

1. посочва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност развитието 
на дългосрочни социално-икономически 
стратегии и прилагането на политиките 
в ЕС е отговорност на голям брой 
обществени организации като 
европейските институции, 
министерствата, служби на регионални 
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или местни органи и специални 
агенции;

или местни органи и специални 
агенции; затова подчертава, че следва 
да се прилага подход на 
многостепенно управление;

Or. en

Изменение 3
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност развитието 
на дългосрочни социално-икономически 
стратегии и прилагането на политиките 
в ЕС е отговорност на голям брой 
обществени организации като 
европейските институции, 
министерствата, служби на регионални 
или местни органи и специални 
агенции;

1. посочва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност развитието 
на дългосрочни социално-икономически 
стратегии и прилагането на политиките 
в ЕС е отговорност на голям брой 
обществени организации като 
европейските институции, 
министерствата, служби на регионални 
или местни органи и специални 
агенции, с участието на НПО;

Or. ro

Изменение 4
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. застъпва становището, че за да се 
осигури хармоничното развитие на 
Съюза и гладкото функциониране на 
програмите на Общността, 
държавите членки имат потребност 
от модерен административен и 
управленски капацитет;
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Or. ro

Изменение 5
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че въпреки напредъка, 
постигнат за намаляването на 
разликите в степента на развитие на 
регионите, все още са налице 
съществени неравенства в равнището 
на икономическо и социално развитие 
и тези неравенства могат също да се 
наблюдават в качеството на 
обществените услуги, предоставяни 
на гражданите;

Or. ro

Изменение 6
Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тези организации се 
нуждаят от модерен административен и 
управленски капацитет, с цел да се 
формулират основаващи се на 
подходяща информация, 
взаимосвързани и устремени напред 
стратегии и следователно да се 
допринесе за качеството и 
ефективността на различните политики 
в различни сфери;

2. подчертава, че тези структури се 
нуждаят от модерен административен и 
управленски капацитет, с цел да се 
формулират основаващи се на 
подходяща информация, 
взаимосвързани и устремени напред 
стратегии, и следователно да се 
допринесе за качеството и 
ефективността на различните политики 
в различни сфери; подчертава, че 
наличните механизми за вземане на 
решения и административни 
процедури следва да се оценят, с оглед 
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да се установи дали 
администрацията има нужда от 
модернизиране; изтъква обаче, че 
увеличаването на капацитета не 
следва да води до създаване на нови 
механизми или институции, а вместо 
това наличните административни 
процедури следва да се използват по-
ефективно в контекста на 
целеустремени стратегии;

Or. de

Изменение 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че тези организации се 
нуждаят от модерен административен и 
управленски капацитет, с цел да се 
формулират основаващи се на 
подходяща информация,
взаимосвързани и устремени напред 
стратегии и следователно да се 
допринесе за качеството и 
ефективността на различните политики 
в различни сфери;

2. подчертава, че тези организации се 
нуждаят от модерен административен и 
управленски капацитет, с цел да се 
формулират взаимосвързани и 
устремени напред стратегии, които 
следва да включват също въпроси, 
специфични за регионите, и 
следователно да се допринесе за 
качеството и ефективността на 
различните политики в различни сфери;

Or. ro

Изменение 8
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. застъпва становището, че в 
регионите в най-неблагоприятно 
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положение липсват необходимите 
финансови и човешки ресурси и 
административна подкрепа за 
ефективно използване на средствата 
от ЕС, които им се отпускат;

Or. ro

Изменение 9
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава факта, че е налично 
финансиране по линия на Европейския 
социален фонд и Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) за 
укрепване на институционалния и 
административния капацитет на 
национално, регионално или местно 
ниво, на пример за модернизиране на 
управлението на човешките ресурси, 
реорганизиране на ролите и 
правомощията на държавната 
администрация, борба с корупция, 
намаляване на административната 
тежест за предприятията, укрепване на 
регионалната и местната 
администрация, предоставяне на 
подкрепа за социалните партньори и 
НПО, модернизиране на процесите за 
разработване на политики и инвестиции 
в публични капитални проекти в 
различни сфери на електронното 
управление;

3. подчертава факта, че е налично 
финансиране по линия на Европейския 
социален фонд и Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) за 
укрепване на институционалния и 
административния капацитет на 
национално, регионално или местно 
ниво, на пример за модернизиране на 
управлението на човешките ресурси, 
реорганизиране на ролите и 
правомощията на държавната 
администрация, борба с корупция, 
намаляване на административната 
тежест за предприятията, укрепване на 
регионалната и местната 
администрация, предоставяне на 
подкрепа за социалните партньори и 
НПО, модернизиране на процесите за 
разработване на политики и инвестиции 
в публични капитални проекти в 
различни сфери на електронното 
управление; счита, че подготовката 
на бъдещите бенефициери на 
финансиране по политиката на 
сближаване следва да бъде приоритет 
за текущия програмен период;

Or. ro
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Изменение 10
Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава факта, че е налично 
финансиране по линия на Европейския 
социален фонд и Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) за 
укрепване на институционалния и 
административния капацитет на 
национално, регионално или местно 
ниво, на пример за модернизиране на 
управлението на човешките ресурси, 
реорганизиране на ролите и 
правомощията на държавната 
администрация, борба с корупция, 
намаляване на административната 
тежест за предприятията, укрепване на 
регионалната и местната 
администрация, предоставяне на 
подкрепа за социалните партньори и 
НПО, модернизиране на процесите за 
разработване на политики и инвестиции 
в публични капитални проекти в 
различни сфери на електронното 
управление;

3. подчертава факта, че е налично 
финансиране по линия на Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) за укрепване на 
институционалния и административния 
капацитет на национално, регионално 
или местно ниво, на пример за 
модернизиране на управлението на 
човешките ресурси, реорганизиране на 
ролите и правомощията на държавната 
администрация, борба с корупция, 
намаляване на административната 
тежест за предприятията, укрепване на 
регионалната и местната 
администрация, предоставяне на 
подкрепа за социалните партньори и 
НПО, модернизиране на процесите за 
разработване на политики и инвестиции 
в публични капитални проекти в 
различни сфери на електронното 
управление;

Or. de

Изменение 11
Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. застъпва становището, че 
електронното управление може да 
играе ключова роля в укрепването на 
капацитета, модернизацията на 
администрацията и подобряването 
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на хоризонталната и вертикалната 
координация между различните 
органи на национално и европейско 
равнище; изтъква още, че 
прилагането на електронното 
управление трябва да надгражда върху 
богатия опит на държавите членки, 
европейските институции и 
неправителствените организации;

Or. de

Изменение 12
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че добре 
разработеният административен 
капацитет, особено по отношение на 
планирането и прилагането на 
проектите, играе ключова роля за 
капацитета за усвояване на 
европейските фондове и следва да бъде 
укрепен; застъпва становището, че е 
необходимо да се отдели особено 
внимание на държавите членки, 
които отбелязват забава и ниско 
равнище на усвояване през програмния 
период 2007—2013 г.;

Or. ro

Изменение 13
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. счита, че многогодишната финансова 
рамка съставлява много важен 
инструмент за дългосрочното планиране 
на европейския проект, като отчита 
европейската перспектива и добавената 
стойност на Съюза; въпреки това 
призовава за по-добра координация 
между бюджета на ЕС и националните 
бюджети на държавите членки, както и 
за това, изразходването на публични 
средства от планирането до 
изпълнението да се извършва по такъв 
начин, че да гарантира по-голямо 
допълване;

4. счита, че многогодишната финансова 
рамка съставлява много важен 
инструмент за дългосрочното планиране 
на европейския проект, като отчита 
европейската перспектива и добавената 
стойност на Съюза; въпреки това 
призовава за по-добра координация 
между бюджета на ЕС и националните 
бюджети на държавите членки, както и 
за това, изразходването на публични 
средства от планирането до 
изпълнението да се извършва по такъв 
начин, че да гарантира по-голямо 
допълване; подчертава 
необходимостта от свързване на 
целите на „ЕС 2020“ с националните 
стратегии за развитие, за да се 
гарантира, че инвестициите са 
извършени възможно най-ефективно 
и отговорно;

Or. ro

Изменение 14
Maria do Céu Patrão Neves

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че многогодишната финансова 
рамка съставлява много важен 
инструмент за дългосрочното планиране 
на европейския проект, като отчита 
европейската перспектива и добавената 
стойност на Съюза; въпреки това 
призовава за по-добра координация 
между бюджета на ЕС и националните 
бюджети на държавите членки, както и 
за това, изразходването на публични 
средства от планирането до 
изпълнението да се извършва по такъв 
начин, че да гарантира по-голямо 

4. счита, че многогодишната финансова 
рамка съставлява много важен 
инструмент за дългосрочното планиране 
на европейския проект, като отчита 
европейската перспектива и добавената 
стойност на Съюза; въпреки това 
призовава за по-добра координация 
между бюджета на ЕС и националните 
бюджети на държавите членки, както и 
за това, изразходването на публични 
средства от планирането до 
изпълнението да се извършва по такъв 
начин, че да гарантира по-голямо 
допълване, без дублиране на ресурси и с 
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допълване; ефективен принос за постигане на 
поставените цели;

Or. pt

Изменение 15
Constanze Angela Krehl

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че многогодишната финансова 
рамка съставлява много важен 
инструмент за дългосрочното планиране 
на европейския проект, като отчита 
европейската перспектива и добавената 
стойност на Съюза; въпреки това 
призовава за по-добра координация 
между бюджета на ЕС и националните 
бюджети на държавите членки, както и 
за това, изразходването на публични 
средства от планирането до 
изпълнението да се извършва по такъв 
начин, че да гарантира по-голямо 
допълване;

4. счита, че многогодишната финансова 
рамка съставлява много важен 
инструмент за дългосрочното планиране 
на европейския проект, като отчита 
европейската перспектива и добавената 
стойност на Съюза; въпреки това 
призовава за по-добра координация 
между бюджета на ЕС и националните 
бюджети на държавите членки, както и 
за това, изразходването на публични 
средства от планирането до 
изпълнението да се извършва по такъв 
начин, че да гарантира по-голямо 
допълване, координация и 
взаимодействие;

Or. de

Изменение 16
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че формулирането на 
политиката на сближаване и на 
политиката в други области зависи все 
повече от навременното 
идентифициране на дългосрочните 
глобални тенденции; подкрепя в тази 
връзка различни доклади, ориентирани 

6. счита, че формулирането на 
политиката на сближаване и на 
политиката в други области зависи все 
повече от навременното 
идентифициране на дългосрочните 
глобални тенденции; отбелязва в тази 
връзка различни доклади, ориентирани 
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към бъдещето, като например проект
„Европа 2030“ (доклад на Европейския 
съвет, изготвен от Групата за размисъл 
относно бъдещето на Европейския съюз
„Проект Европа 2030“) и „Глобални 
тенденции 2030 – гражданите във 
взаимосвързания и полицентричен 
свят“, изготвен от Европейския 
институт за изследване на сигурността
(ЕИИС) като част от проекта за 
Европейска система за стратегически и 
политически анализ (ESPAS);

към бъдещето, като например проект
„Европа 2030“ (доклад на Европейския 
съвет, изготвен от Групата за размисъл 
относно бъдещето на Европейския съюз
„Проект Европа 2030“) и „Глобални 
тенденции 2030 – гражданите във 
взаимосвързания и полицентричен 
свят“, изготвен от Европейския 
институт за изследване на сигурността
(ЕИИС) като част от проекта за 
Европейска система за стратегически и 
политически анализ (ESPAS);
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Проектостановище Изменение

7. препоръчва по-тясна координация 
при подобни инициативи за докладване 
и създаването на 
междуинстутиционална система за 
идентифициране на дългосрочните 
тенденции по отношение на основните 
политически въпроси, пред които е 
изправен Европейският съюз, и счита, 
че подобна система следва да включва 
служители от всички съответни 
институции и органи на ЕС, 
включително Комитета на регионите.

7. препоръчва по-тясна координация 
при подобни инициативи за докладване 
и създаването на 
междуинстутиционална система за 
идентифициране на дългосрочните 
тенденции по отношение на основните 
политически въпроси, пред които е 
изправен Европейският съюз, и счита, 
че подобна система следва да включва 
служители от всички съответни 
институции и органи на ЕС, 
включително Комитета на регионите, и 
всички съответни обединения за 
защита на колективни интереси и 
неправителствени организации.
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