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Изменение 1
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава стратегическата роля, 
която една надеждна, ориентирана към 
резултати политика на сближаване 
играе за генерирането на работни места 
и растеж в целия Съюз; изтъква, че 
структурните фондове и
Кохезионният фонд са съществени 
елементи на публичните инвестиции в 
държавите членки и техните региони;

1. подчертава стратегическата роля, 
която една надеждна, ориентирана към 
резултати политика на сближаване 
играе за генерирането на работни места 
и растеж в целия Съюз; изтъква, че 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове са съществени 
елементи на публичните инвестиции в 
държавите членки, техните региони и 
местните органи на управление;

Or. en

Изменение 2
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява загриженост във връзка с 
това, че несигурността, свързана с 
приемането на многогодишната 
финансова рамка, представлява пречка 
за надеждното планиране на бюджета и 
това е доста тревожно, като се има 
предвид, че 2014 г. бележи началото на 
новия програмен период и че 
отражението върху политиката на 
сближаване ще бъде особено силно;

2. изразява загриженост във връзка с 
това, че несигурността, свързана с 
приемането на многогодишната 
финансова рамка, представлява пречка 
за надеждното планиране на бюджета и 
това е доста тревожно, като се има 
предвид, че 2014 г. бележи началото на 
новия програмен период и че 
отражението върху политиката на 
сближаване ще бъде особено силно, 
както и че постигането на желаните 
резултати във връзка с тези цели ще 
бъде изложено на опасност;

Or. ro
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Изменение 3
Виктор Боштинару

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява загриженост във връзка с 
това, че несигурността, свързана с 
приемането на многогодишната 
финансова рамка, представлява пречка 
за надеждното планиране на бюджета и 
това е доста тревожно, като се има 
предвид, че 2014 г. бележи началото на 
новия програмен период и че 
отражението върху политиката на 
сближаване ще бъде особено силно;

2. изразява загриженост във връзка с 
това, че несигурността, свързана с 
приемането на многогодишната 
финансова рамка, представлява пречка 
за надеждното планиране на бюджета и 
това е доста тревожно, като се има 
предвид, че 2014 г. бележи началото на 
новия програмен период и че 
политиката на сближаване ще бъде 
особено силно засегната;

Or. en

Изменение 4
Юозас Имбрасас

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява загриженост във връзка с 
това, че несигурността, свързана с 
приемането на многогодишната 
финансова рамка, представлява пречка 
за надеждното планиране на бюджета и 
това е доста тревожно, като се има 
предвид, че 2014 г. бележи началото на 
новия програмен период и че 
отражението върху политиката на 
сближаване ще бъде особено силно;

2. изразява загриженост във връзка с 
това, че несигурността, свързана с 
приемането на многогодишната 
финансова рамка, представлява пречка 
за надеждното планиране на бюджета и 
това е тревожно, като се има предвид, че 
2014 г. бележи началото на новия 
програмен период и че отражението 
върху политиката на сближаване ще 
бъде особено силно;

Or. lt
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Изменение 5
Виктор Боштинару

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изтъква, че идеята за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа не е 
жизнеспособна, ако не се приеме 
новата многогодишна финансова 
рамка, и че неговата връзка с 
Кохезионния фонд ще бъде 
реалистична единствено ако се 
предоставят достатъчни ресурси и се 
въведат подходящи изисквания;

Or. en

Изменение 6
Виктор Боштинару

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изразява своята загриженост във 
връзка с това, че преустановяването 
на плащанията, налагано от 
Комисията, може в някои случаи да 
бъде свързано с недостиг на налични 
ресурси, като вследствие на това 
бъдат приложени по-стриктни 
критерии;

Or. en

Изменение 7
Георгиос Ставракакис

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)
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Проектостановище Изменение

3a. освен това призовава Комисията 
да следи отблизо и да извършва 
оценка на действителните 
потребности на държавите членки 
от плащания по функция 1б през 
цялата 2013 г., с цел да се избегне 
повторение на ситуацията от 
предишни години; отправя 
предупреждение, че евентуалният 
недостиг на бюджетни кредити за 
плащания може да попречи на Съюза 
да изпълни правните си задължения и 
да изложи на опасност 
инвестиционните усилия, полагани на 
място;

Or. en

Изменение 8
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отправя искане към Комисията и 
държавите членки да предприемат 
ефективни действия по отношение на 
административните слабости, свързани 
с прилагането на политиката на 
сближаване на място, като се осигури 
подходящо равнище на усвояване на 
средствата и съществено постигане на 
зададените цели и резултати; ето защо 
призовава Комисията да продължи да 
оказва необходимото съдействие с оглед 
на постигането на тези цели;

4. отправя искане към Комисията и 
държавите членки да предприемат 
ефективни действия по отношение на 
административните слабости, свързани 
с прилагането на политиката на 
сближаване на място, като се осигури 
подходящо равнище на усвояване на 
средствата и съществено постигане на 
зададените цели и резултати; ето защо 
призовава Комисията да продължи да 
оказва необходимото съдействие с оглед 
на постигането на тези цели; отправя 
препоръка бюджетни кредити от 
настоящия програмен период да 
бъдат предназначени за схеми за 
обучение на органите, които ще 
управляват бъдещите програми, 
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финансирани от структурните 
фондове и Кохезионния фонд;

Or. ro

Изменение 9
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че следващият програмен 
период предлага възможност за 
допълнително подобряване на 
положителното въздействие на 
политиката на сближаване, и 
подчертава, че подготовката на 
споразуменията за партньорство и 
програмите следва да се извърши във 
възможно най-кратки срокове с оглед на 
успешното им прилагане от 1 януари 
2014 г. нататък и гладкия преход към 
следващия програмен период.

5. счита, че следващият програмен 
период предлага възможност за 
допълнително подобряване на 
положителното въздействие на 
политиката на сближаване, и 
подчертава, че подготовката на 
споразуменията за партньорство и 
програмите следва да се извърши във 
възможно най-кратки срокове;
настоятелно призовава 
националните органи да предадат 
незабавно своите препоръки с оглед на 
успешното им прилагане от 1 януари 
2014 г. нататък и гладкия преход към 
следващия програмен период.

Or. ro


