
AM\941084BG.doc PE514.683v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

2013/2006(INI)

21.6.2013

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 42

Проектостановище
Мария Иригойен Перес
(PE513.076v01-00)

Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на 
конкурентоспособността и устойчивостта
(2013/2006(INI))



PE514.683v01-00 2/30 AM\941084BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\941084BG.doc 3/30 PE514.683v01-00

BG

Изменение 1
Рамона Николе Мънеску

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. твърди, че индустриалният сектор
остава основен двигател на растежа, 
иновациите и устойчивостта, и 
подчертава, че този индустриален 
сектор е претърпял много вреди в 
резултат на последиците от 
продължаващата икономическа 
криза; посочва, че общото производство 
е 10 % по-ниско в сравнение с 
производството преди кризата и че 
повече от 3 милиона работни места в 
индустрията са закрити;

1. подчертава, че въпреки че 
индустриалният сектор е претърпял 
много вреди в резултат на 
последиците от продължаващата 
икономическа криза, остава основен 
двигател за постигане на целите на 
ЕС за 2020 г. за растеж, работни 
места, иновации, научни изследвания, 
развойна дейност, устойчивост и
конкурентоспособност; посочва, че 
общото производство е 10 % по-ниско в 
сравнение с производството преди 
кризата и че повече от 3 милиона 
работни места в индустрията са закрити;

Or. en

Изменение 2
Карима Дели, Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. твърди, че индустриалният сектор 
остава основен двигател на растежа, 
иновациите и устойчивостта, и 
подчертава, че този индустриален 
сектор е претърпял много вреди в 
резултат на последиците от 
продължаващата икономическа криза; 
посочва, че общото производство е 10 % 
по-ниско в сравнение с производството 
преди кризата и че повече от 3 милиона 
работни места в индустрията са закрити;

1. твърди, че индустриалният сектор
остава основен двигател на растежа, 
иновациите и работните места, и 
подчертава, че този индустриален 
сектор е претърпял много вреди в 
резултат на последиците от 
продължаващата икономическа криза; 
посочва, че общото производство е 10 % 
по-ниско в сравнение с производството 
преди кризата и че повече от 3 милиона 
работни места в индустрията са закрити; 
подчертава, че бъдещето на 
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конкурентоспособността на 
промишлеността в Европа следва да 
се основава на принципа на 
устойчивост;

Or. en

Изменение 3
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. твърди, че индустриалният сектор
остава основен двигател на растежа, 
иновациите и устойчивостта, и 
подчертава, че този индустриален 
сектор е претърпял много вреди в 
резултат на последиците от 
продължаващата икономическа криза; 
посочва, че общото производство е 10 % 
по-ниско в сравнение с производството 
преди кризата и че повече от 3 милиона 
работни места в индустрията са закрити;

1. твърди, че индустриалният сектор 
остава основен двигател на растежа, 
иновациите и устойчивостта, и 
подчертава, че този индустриален 
сектор е претърпял много вреди в 
резултат на последиците от 
продължаващата икономическа криза; 
посочва, че общото производство е 10 % 
по-ниско в сравнение с производството 
преди кризата и че повече от 3 милиона 
работни места в индустрията са закрити;
отбелязва, че съществува също така 
риск от нарастващ недостиг на 
работна ръка със специализирани 
умения, специално пригодени за 
нуждите на промишлеността;

Or. ro

Изменение 4
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. счита, че промишлеността е 
безспорно един от нашите основни 
активи на международно равнище, без 
които ЕС не би играл такава важна 
роля в глобалния баланс на 
икономическите сили; 

Or. ro

Изменение 5
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изразява загриженост от 
мащабната деиндустриализация, 
която засяга много от значимите 
традиционни отрасли в Европа през 
последните години, което води до 
изключително висока безработица и 
множество демографски проблеми; 

Or. ro

Изменение 6
Карима Дели, Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява силна загриженост във 
връзка с последиците от финансовия и 
икономическия спад и увеличаващото се 
неравенство в ЕС, особено сред 
неговите региони, по отношение на 

2. изразява силна загриженост във 
връзка с последиците от финансовия и 
икономическия спад и увеличаващото се 
неравенство в ЕС, особено сред 
неговите региони, по отношение на 
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производителност, 
конкурентоспособност и просперитет; 
посочва, че без силни политически 
мерки и предоставяне на достатъчно 
финансови ресурси в подкрепа на нова 
индустриална „революция“ в ЕС
резкият спад ще има сериозно 
отрицателно въздействие не само върху 
производителността на труда в ЕС, но и 
върху социалното и териториалното 
сближаване;

производителност, 
конкурентоспособност и просперитет; 
посочва, че без силни политически 
мерки и предоставяне на достатъчно 
финансови ресурси в подкрепа на 
възраждане на промишлеността за 
една устойчива Европа резкият спад 
ще има сериозно отрицателно 
въздействие не само върху 
производителността на труда в ЕС, но и 
върху социалното и териториалното 
сближаване;

Or. en

Изменение 7
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява силна загриженост във 
връзка с последиците от финансовия и 
икономическия спад и увеличаващото се 
неравенство в ЕС, особено сред 
неговите региони, по отношение на 
производителност, 
конкурентоспособност и просперитет; 
посочва, че без силни политически 
мерки и предоставяне на достатъчно 
финансови ресурси в подкрепа на нова 
индустриална „революция“ в ЕС 
резкият спад ще има сериозно 
отрицателно въздействие не само върху 
производителността на труда в ЕС, но и 
върху социалното и териториалното 
сближаване;

2. изразява силна загриженост във 
връзка с последиците от финансовия и 
икономическия спад, намаляването на 
инвестициите и увеличаващото се 
неравенство в ЕС, особено сред 
неговите региони, по отношение на 
производителност, 
конкурентоспособност и просперитет; 
посочва, че без силни политически 
мерки и предоставяне на достатъчно 
финансови ресурси в подкрепа на нова 
индустриална „революция“ в ЕС 
резкият спад ще има сериозно 
отрицателно въздействие не само върху 
производителността на труда в ЕС, но и 
върху социалното и териториалното 
сближаване;

Or. fr
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Изменение 8
Ален Кадек

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява силна загриженост във 
връзка с последиците от финансовия и 
икономическия спад и увеличаващото се 
неравенство в ЕС, особено сред 
неговите региони, по отношение на 
производителност, 
конкурентоспособност и просперитет; 
посочва, че без силни политически 
мерки и предоставяне на достатъчно 
финансови ресурси в подкрепа на нова 
индустриална „революция“ в ЕС 
резкият спад ще има сериозно 
отрицателно въздействие не само върху 
производителността на труда в ЕС, но и 
върху социалното и териториалното 
сближаване;

2. изразява силна загриженост във 
връзка с последиците от финансовия и 
икономическия спад и увеличаващото се 
неравенство в ЕС, особено сред 
неговите региони, по отношение на 
производителност, 
конкурентоспособност и просперитет; 
посочва, че е от първостепенно 
значение да се предприемат силни 
политически мерки и да се
предоставят достатъчно финансови 
ресурси в подкрепа на нова 
индустриална „революция“ в ЕС въз 
основа на новите технологии 
(нанотехнологии, биотехнологии, 
микроелектроника); подчертава, че в 
противен случай резкият спад ще има 
сериозно отрицателно въздействие не 
само върху производителността на 
труда в ЕС, но и върху социалното и 
териториалното сближаване, а 
„технологичната разлика“ между 
Европейския съюз и другите водещи 
центрове (САЩ, държавите от 
групата БРИКС) ще се задълбочи 
застрашително;

Or. fr

Изменение 9
Йенс Гайер

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че старите 
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индустриализирани региони в Европа 
могат да допринесат в значителна 
степен за повторната 
индустриализация; посочва в тази 
връзка, че общественото внимание се 
е изместило от старите 
индустриализирани региони и —
предвид конкретните 
предизвикателства — следва да 
бъдат предоставени достатъчно 
възможности за инвестиции за 
конкретни регионални стратегии за 
развитие;

Or. de

Изменение 10
Рамона Николе Мънеску

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че бъдещата политика на 
сближаване ще бъде една от основните 
политики на ЕС за насърчаване на 
индустриалните иновации, за да се 
намери отговор на предизвикателствата, 
свързани с устойчивата енергия, 
изменението на климата и ефективното 
използване на ресурсите; счита 
следователно, че подкрепата от страна 
на бъдещата политика на сближаване и 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове е от основно 
значение за повторната 
индустриализация на ЕС и неговите 
региони чрез действително модерна 
индустриална политика;

3. подчертава, че бъдещата политика на 
сближаване ще бъде една от основните 
политики на ЕС за насърчаване на 
индустриалните иновации чрез 
интелигентно специализиране, за да 
се намери отговор на 
предизвикателствата, свързани с 
устойчивата енергия, изменението на 
климата и ефективното използване на 
ресурсите; счита следователно, че 
подкрепата от страна на бъдещата 
политика на сближаване и на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове е от основно 
значение за повторната 
индустриализация на ЕС и неговите 
региони чрез действително модерна 
индустриална политика;

Or. en
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Изменение 11
Мария Иригойен Перес

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че бъдещата политика на 
сближаване ще бъде една от основните 
политики на ЕС за насърчаване на 
индустриалните иновации, за да се 
намери отговор на предизвикателствата, 
свързани с устойчивата енергия, 
изменението на климата и ефективното 
използване на ресурсите; счита 
следователно, че подкрепата от страна 
на бъдещата политика на сближаване и 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове е от основно 
значение за повторната 
индустриализация на ЕС и неговите 
региони чрез действително модерна 
индустриална политика;

3. подчертава, че бъдещата политика на 
сближаване ще бъде една от основните 
политики на ЕС за насърчаване на 
индустриалните иновации, за да се 
намери отговор на предизвикателствата, 
свързани с устойчивата енергия, 
изменението на климата и ефективното 
използване на ресурсите; счита 
следователно, че подкрепата от страна 
на бъдещата политика на сближаване и 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове е от основно 
значение за повторната 
индустриализация на ЕС и неговите 
региони чрез действително модерна 
индустриална политика —
приобщаваща, устойчива и силно 
конкурентна;

Or. en

Изменение 12
Карима Дели, Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че бъдещата политика на 
сближаване ще бъде една от основните 
политики на ЕС за насърчаване на 
индустриалните иновации, за да се 
намери отговор на предизвикателствата, 
свързани с устойчивата енергия, 
изменението на климата и ефективното 
използване на ресурсите; счита 
следователно, че подкрепата от страна 

3. подчертава, че бъдещата политика на 
сближаване ще бъде една от основните 
политики на ЕС за насърчаване на 
индустриалните иновации, за да се 
намери отговор на предизвикателствата, 
свързани с устойчивата енергия, 
изменението на климата и ефективното 
използване на ресурсите; счита 
следователно, че подкрепата от страна 
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на бъдещата политика на сближаване и 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове е от основно 
значение за повторната 
индустриализация на ЕС и неговите 
региони чрез действително модерна 
индустриална политика;

на бъдещата политика на сближаване и 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове е от основно 
значение за повторната 
индустриализация на ЕС и неговите 
региони чрез индустриална политика, 
водена от прехода към кръгова, 
устойчива биоикономика, която е 
енергийно ефективна и 
нисковъглеродна; призовава за 
постигане на по-добро бъдещо 
взаимодействие между политиката 
на сближаване и програмата 
„Хоризонт 2020“ с цел максимално 
увеличаване на иновациите на 
регионално равнище;

Or. en

Изменение 13
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че бъдещата политика на 
сближаване ще бъде една от основните 
политики на ЕС за насърчаване на 
индустриалните иновации, за да се 
намери отговор на предизвикателствата, 
свързани с устойчивата енергия, 
изменението на климата и ефективното 
използване на ресурсите; счита 
следователно, че подкрепата от страна 
на бъдещата политика на сближаване и 
на европейските структурни и 
инвестиционни фондове е от основно 
значение за повторната 
индустриализация на ЕС и неговите 
региони чрез действително модерна 
индустриална политика;

3. подчертава, че бъдещата политика на 
сближаване ще бъде една от основните 
политики на ЕС за насърчаване на 
индустриалните иновации, за да се 
намери отговор на предизвикателствата, 
свързани с устойчивата енергия, 
изменението на климата и ефективното 
използване на материалните и 
човешките ресурси, чрез учене през 
целия живот в отговор на текущите 
промени; счита следователно, че 
подкрепата от страна на бъдещата 
политика на сближаване и на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове е от основно 
значение за повторната 
индустриализация на ЕС и неговите 
региони чрез действително модерна
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индустриална политика;

Or. ro

Изменение 14
Мария Иригойен Перес

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че характеристиките 
на регионите и техните специфични 
силни страни трябва да бъдат взети 
под внимание при планирането на 
регионални индустриални стратегии 
за развитие за всеки регион и сектор, 
за да се постигне високо равнище на 
специализация на промишлеността в 
Европа;

Or. en

Изменение 15
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че граничните райони 
често са изправени пред 
индустриални предизвикателства от 
еднакво естество поради техните 
общи териториални 
характеристики; приканва 
Комисията, държавите членки и 
местните и регионалните органи да 
разработят стратегии за 
трансгранично промишлено 
преструктуриране, трансгранични 
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клъстери и общи стратегии за 
обучение и заетост в 
трансграничните райони;

Or. fr

Изменение 16
Рамона Николе Мънеску

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 
приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране;
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование;
административно опростяване;
намаляване на данъчното облагане на 
труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие 
на всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна 
подкрепа за малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство;

4. подчертава необходимостта от 
определяне на равнището на ЕС, 
както и в рамките на националните 
програми за реформи на ясни 
политически стратегии за 
конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен и 
стратегически подход, който включва 
определяне на приоритетите по 
отношение на: улесняване на достъпа до 
финансиране, подкрепа за 
научноизследователска и развойна 
дейност, образование и професионално 
обучение, административно 
опростяване, намаляване на данъчното 
облагане на труда, подобряване на 
инфраструктурата, по-голямо участие на 
местните и регионалните органи и
заинтересовани лица и силна подкрепа 
за малките и средни предприятия и 
предприемачите; счита, че ще се 
постигне по-координиран подход между 
различни равнища на управление и 
заинтересованите лица чрез включване 
на предложените териториални пактове 
в споразуменията за партньорство;

Or. en
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Изменение 17
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 
приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование; 
административно опростяване; 
намаляване на данъчното облагане на 
труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие на 
всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна 
подкрепа за малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство; 

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 
приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование с 
акцент върху професионалното 
обучение; административно 
опростяване; намаляване на данъчното 
облагане на труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие на 
всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна 
подкрепа за малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство; 

Or. ro

Изменение 18
Мария Иригойен Перес

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
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реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 
приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование; 
административно опростяване; 
намаляване на данъчното облагане на 
труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие на 
всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна 
подкрепа за малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство;

реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 
приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование; 
административно опростяване; 
намаляване на данъчното облагане на 
труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие на 
всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна 
подкрепа за малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство — инструмент за 
координиране и синхронизиране на 
политическите програми на 
регионалните и местните участници, 
така че да насочат своите действия 
и финансови ресурси към целите и 
задачите на стратегията 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 19
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 
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приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование; 
административно опростяване; 
намаляване на данъчното облагане на 
труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие на 
всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна 
подкрепа за малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство;

приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование, както 
и за професионално обучение; 
административно опростяване; 
облекчаване на тежестите за 
предприятията; намаляване на 
данъчното облагане на труда; плавно 
развитие на пазара на труда; 
хармонизиране на корпоративния 
данък на равнище ЕС; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие и 
по-добро координиране на всички 
заинтересовани лица на регионално и 
местно равнище и силна подкрепа за 
малките и средни предприятия и 
предприемачите; счита, че ще се 
постигне по-координиран подход между 
различни равнища на управление и 
заинтересованите лица чрез включване 
на предложените териториални пактове 
в споразуменията за партньорство;

Or. fr

Изменение 20
Карима Дели, Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 
приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование; 
административно опростяване; 
намаляване на данъчното облагане на 

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, насочени към 
релокализиране на индустриалните 
дейности, чрез по-целенасочен 
териториален подход, който включва 
определяне на приоритетите по 
отношение на: улесняване на достъпа до 
финансиране и механизми за 
микрокредитиране; подкрепа за 
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труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие 
на всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна
подкрепа за малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство;

научноизследователска и развойна 
дейност, включително за социални и 
еко-иновации; взаимодействие —
симбиоза между отраслите за 
намаляване на остатъчните 
продукти и повишаване на кръговата 
икономика; по-голям достъп до
образование, обучение и учене през 
целия живот; административно 
опростяване и изграждане на 
капацитет; ясни екологични 
разпоредби; пренасочване на 
стимулиращите данъци от 
заетостта към ресурсите, 
използването и замърсяването; 
подобряване на екологосъобразната 
инфраструктура; по-голямо участие на 
всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и 
приоритетна подкрепа за малките и 
средни предприятия, предприемачите, 
занаятчийските и социалните 
предприятия; счита, че ще се постигне 
по-координиран подход между различни 
равнища на управление и 
заинтересованите лица чрез включване 
на предложените териториални пактове 
и инструменти в споразуменията за 
партньорство;

Or. en

Изменение 21
Ален Кадек

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 
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приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование; 
административно опростяване; 
намаляване на данъчното облагане на 
труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие на 
всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна 
подкрепа за малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство;

приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование; 
административно опростяване; 
намаляване на данъчното облагане на 
труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие на 
всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна 
подкрепа за малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство; припомня, че 
клъстерите са идеалното средство за 
обединяване на тези участници и за 
координиране на техните действия;

Or. fr

Изменение 22
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 
приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование; 
административно опростяване; 
намаляване на данъчното облагане на 
труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие на 

4. подчертава необходимостта от 
определяне в националните програми за 
реформи на ясни политически стратегии 
за конкурентоспособност на 
промишлеността, чрез по-целенасочен 
подход, който включва определяне на 
приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; 
подкрепа за съществуващи вече 
научноизследователски и развойни 
дейности, равен достъп до 
образование и стажове от регионално 
естество, които ще предоставят 
възможности за заетост на социално 
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всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна 
подкрепа за малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство;

необлагодетелстваните лица; 
административно опростяване; 
намаляване на данъчното облагане на 
труда; подобряване на 
инфраструктурата; по-голямо участие на 
всички заинтересовани лица на 
регионално и местно равнище и силна 
подкрепа за микро-, малките и средни 
предприятия и предприемачите; счита, 
че ще се постигне по-координиран 
подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица 
чрез включване на предложените 
териториални пактове в споразуменията 
за партньорство;

Or. bg

Изменение 23
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че повторната 
индустриализация на Европа трябва 
да бъде придружена от усилия за 
създаване на работни места за 
младите хора, като за тази цел е 
необходимо да се гарантира, че 
стратегиите на Общността за 
заетост са съобразени с бъдещите 
потребности на европейската 
промишленост, да се стартират 
регионални и национални програми за 
предоставяне на висококачествено 
технологично образование за младите 
хора и да се насърчи 
предприемачеството сред младите 
чрез достъп до европейските фондове 
и бизнес консултации;
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Or. ro

Изменение 24
Мария Иригойен Перес

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. припомня, че регионалните 
икономики са от ключово значение за 
постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, тъй 
като те притежават както 
необходимите знания, така и 
капацитет за мобилизиране на 
местните заинтересовани страни в 
съответствие с регионалните 
особености; отново заявява 
изключителното значение на 
свързването на програмите за 
иновации и устойчивост на 
регионално, национално и европейско 
равнище чрез разработване на силни 
регионални и национални 
научноизследователски и 
иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3);

Or. en

Изменение 25
Карима Дели, Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че за да могат европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
да предоставят по-целенасочена помощ 
като част от стратегически, интегриран 

5. счита, че за да могат европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
да предоставят по-целенасочена помощ 
като част от стратегически, интегриран 
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подход, следва да се запази прилагането 
на регионални иновационни стратегии 
за интелигентно специализиране (RIS3)
като форма на предварителни условия за 
финансиране в рамките на целта за 
научни изследвания, развитие и 
иновации на бъдещата политика на 
сближаване; посочва, че такива 
регионални иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3), 
основаващи се на сравнителните 
предимства на регионите, ще насърчават 
мерките за повишаване на 
производителността, ще привличат 
публични и частни капитали 
благодарение на висок ливъридж и ще 
помогнат на регионите да концентрират 
ресурсите си върху няколко ключови 
приоритета, за да се използват по-
ефективно наличните средства;

подход, следва да се запази прилагането 
на стратегии за интелигентно 
специализиране като форма на 
предварителни условия за финансиране 
в рамките на целта за научни 
изследвания, развитие и иновации на 
бъдещата политика на сближаване; 
посочва, че такива стратегии за 
интелигентно специализиране, 
основаващи се на сравнителните 
предимства на регионите, са 
интегрирани, ориентирани към 
местните условия програми за 
икономическа трансформация и ще 
насърчават мерките за повишаване на 
производителността, ще привличат 
публични и частни капитали 
благодарение на висок ливъридж и ще 
помогнат на регионите да концентрират 
ресурсите си върху няколко ключови 
приоритета в зависимост от 
специфичните за региона активи, за 
да се използват по-ефективно наличните 
средства и да се повиши създаването 
на местни, подходящи работни места 
и да се диверсифицира икономиката;

Or. en

Изменение 26
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подкрепя развитието на 
индустриални паркове чрез 
сътрудничество между 
националните и местните органи, 
икономическите оператори и 
научноизследователските и развойни 
организации, така че да се създаде 
бизнес среда, която е възможно най-
привлекателна и благоприятна за 



AM\941084BG.doc 21/30 PE514.683v01-00

BG

иновациите;

Or. ro

Изменение 27
Мария Иригойен Перес

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че националните и 
регионалните органи трябва да 
поставят икономическите, 
социалните и екологичните иновации 
в основата на своите дългосрочни 
стратегии за устойчиво развитие, 
като се ръководят от силни мрежи, 
обмен на знания, управленски и 
иновационни екосистеми, съставени 
от клъстери от 
високоспециализирани малки и средни 
предприятия и отрасли;

Or. en

Изменение 28
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава значението на 
засиленото координиране на 
различните политики на Общността 
и различните европейски кредити, 
предвидени за насърчаване на 
повторната индустриализация, като 
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се вземат предвид по-специално 
насоките на общата стратегическа 
рамка за периода 2014—2020 г., която 
се изготвя в момента;

Or. fr

Изменение 29
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. изразява своето убеждение, че 
потенциалът на културните и 
творческите индустрии все още не се 
отчита в достатъчна степен при 
разработването на стратегии за 
повторна индустриализация, въпреки 
техния принос към европейската 
икономика; приканва публичните и 
частните участници да работят за 
създаване на регионални 
инкубационни центрове за иновации, 
които обхващат творчески 
предприятия, университети, 
културни институции и 
инвеститори, с цел насърчаване на 
културните и творческите 
индустрии;

Or. fr

Изменение 30
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява съгласие с Комисията и 6. изразява съгласие с Комисията и 
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Съвета, че повишаването на 
конкурентоспособността в рамките на 
вътрешния пазар, но също така и в 
търговията с трети държави, следва да 
бъде абсолютен приоритет; подчертава 
необходимостта и значението на 
изготвянето на европейски стандарти, 
които са широко прилагани и 
защитавани от ЕС на световния пазар, 
така че иновативните мерки, 
предприемани от европейските 
предприятия, да не са в тяхна вреда, а 
вместо това постепенно да се превърнат 
в световен стандарт;

Съвета, че повишаването на 
конкурентоспособността в рамките на 
вътрешния пазар, но също така и в 
търговията с трети държави, следва да 
бъде абсолютен приоритет; призовава 
Европейската комисия да засили 
механизмите за подпомагане на 
износа и за интернационализация на 
промишлеността, по-специално на 
МСП; подчертава необходимостта и 
значението на изготвянето на 
европейски стандарти, които са широко 
прилагани и защитавани от ЕС на 
световния пазар, така че иновативните 
мерки, предприемани от европейските 
предприятия, да не са в тяхна вреда, а 
вместо това постепенно да се превърнат 
в световен стандарт; призовава 
Комисията да защитава реалната 
реципрочност в областта на 
търговския обмен, по-специално по 
отношение на достъпа до 
обществени поръчки, за да се избегне 
по-нататъшно подлагане на 
протекционистки мерки и 
дискриминационни практики на 
определени търговски партньори;

Or. fr

Изменение 31
Карима Дели, Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява съгласие с Комисията и 
Съвета, че повишаването на 
конкурентоспособността в рамките на 
вътрешния пазар, но също така и в 
търговията с трети държави, следва да 
бъде абсолютен приоритет; подчертава 
необходимостта и значението на 
изготвянето на европейски стандарти, 

6. изразява съгласие с Комисията и 
Съвета, че повишаването на 
конкурентоспособността в рамките на 
вътрешния пазар, но също така и в 
търговията с трети държави, следва да 
бъде абсолютен приоритет; подчертава 
необходимостта и значението на 
изготвянето на европейски стандарти, 
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които са широко прилагани и 
защитавани от ЕС на световния пазар, 
така че иновативните мерки, 
предприемани от европейските 
предприятия, да не са в тяхна вреда, а 
вместо това постепенно да се превърнат 
в световен стандарт;

които са широко прилагани и 
защитавани от ЕС на световния пазар, 
особено по отношение на 
екологичната и социалната 
отговорност, така че иновативните 
мерки, предприемани от европейските 
предприятия, да не са в тяхна вреда, а 
вместо това постепенно да се превърнат 
в световен стандарт;

Or. en

Изменение 32
Ален Кадек

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява съгласие с Комисията и 
Съвета, че повишаването на 
конкурентоспособността в рамките на 
вътрешния пазар, но също така и в 
търговията с трети държави, следва да 
бъде абсолютен приоритет; подчертава 
необходимостта и значението на 
изготвянето на европейски стандарти, 
които са широко прилагани и 
защитавани от ЕС на световния пазар, 
така че иновативните мерки, 
предприемани от европейските 
предприятия, да не са в тяхна вреда, а 
вместо това постепенно да се превърнат 
в световен стандарт;

6. изразява съгласие с Комисията и 
Съвета, че повишаването на 
конкурентоспособността в рамките на 
вътрешния пазар, но също така и в 
търговията с трети държави, следва да 
бъде абсолютен приоритет; подчертава 
необходимостта и значението на 
изготвянето на европейски стандарти, 
които са широко прилагани и 
защитавани от ЕС на световния пазар, 
така че иновативните мерки, 
предприемани от европейските 
предприятия, да не са в тяхна вреда, а 
вместо това постепенно да се превърнат 
в световен стандарт, по-специално чрез 
принципа на реципрочност;

Or. fr

Изменение 33
Мария Иригойен Перес

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. изразява силна загриженост 
поради отрицателното въздействие 
на икономическата и финансова криза 
върху капацитета на регионите на 
ЕС за финансиране на производствени 
инвестиции за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
излагайки по този начин на голям 
риск постигането на целите на 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 34
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. настоятелно призовава
Европейската комисия да въведе 
екологично и социално данъчното 
облагане по границите на ЕС с цел 
балансиране на европейските 
социални и екологични стандарти, 
наложени на промишлеността в ЕС;

Or. fr

Изменение 35
Рамона Николе Мънеску

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че наред с безвъзмездните 
средства е необходимо заемите, 

7. счита, че наред с безвъзмездните 
средства е необходимо заемите, 
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рисковият капитал, гаранциите и 
другите форми на финансов инженеринг 
да играят по-голяма роля; призовава за 
правилно използване на финансовите 
инструменти чрез комбиниране на 
различни форми на финансова помощ, 
както преки, така и непреки, особено 
такива, които са достъпни за малките и 
средни предприятия, за да се предостави 
по-индивидуализиран достъп до 
финансите;

рисковият капитал, гаранциите и 
другите форми на финансов 
инженеринг, като новите финансови 
инструменти за 
конкурентоспособност, да играят по-
голяма роля; призовава за правилно 
използване на финансовите 
инструменти чрез комбиниране на 
различни форми на финансова помощ, 
както преки, така и непреки, особено 
такива, които са достъпни за малките и 
средни предприятия, за да се предостави 
по-индивидуализиран достъп до 
финансите;

Or. en

Изменение 36
Карима Дели, Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че наред с безвъзмездните 
средства е необходимо заемите, 
рисковият капитал, гаранциите и 
другите форми на финансов инженеринг 
да играят по-голяма роля; призовава за 
правилно използване на финансовите 
инструменти чрез комбиниране на 
различни форми на финансова помощ, 
както преки, така и непреки, особено 
такива, които са достъпни за малките и 
средни предприятия, за да се предостави 
по-индивидуализиран достъп до 
финансите;

7. счита, че наред с безвъзмездните 
средства е необходимо заемите, 
рисковият капитал, гаранциите и 
другите форми на финансов инженеринг 
да играят важна роля; призовава за 
правилно използване на финансовите 
инструменти чрез комбиниране на 
различни форми на финансова помощ, 
както преки, така и непреки, особено 
такива, които са достъпни за малките и 
средни предприятия, занаятчийските 
и социалните предприятия,за да се 
предостави по-индивидуализиран 
достъп до финансите; поддържа 
становището, че вноските от 
фондовете ЕСИ за финансови 
инструменти трябва да отговарят на 
изискванията и принципите, 
определени в законодателството 
относно тези фондове;
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Or. en

Изменение 37
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че наред с безвъзмездните 
средства е необходимо заемите, 
рисковият капитал, гаранциите и 
другите форми на финансов инженеринг 
да играят по-голяма роля; призовава за 
правилно използване на финансовите 
инструменти чрез комбиниране на 
различни форми на финансова помощ, 
както преки, така и непреки, особено 
такива, които са достъпни за малките и 
средни предприятия, за да се предостави 
по-индивидуализиран достъп до 
финансите;

7. счита, че наред с безвъзмездните 
средства е необходимо заемите, 
рисковият капитал, гаранциите и 
другите форми на финансов инженеринг 
да играят по-голяма роля; призовава за 
правилно използване на финансовите 
инструменти чрез комбиниране на 
различни форми на финансова помощ, 
както преки, така и непреки, особено 
такива, които са достъпни за малките и 
средни предприятия, за да се предостави 
по-индивидуализиран достъп до 
финансите; призовава за създаването 
на Европейска банка за МСП като 
„Осео“ във Франция и Kreditanstalt für 
Wiederaufbau в Германия;

Or. fr

Изменение 38
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че наред с безвъзмездните 
средства е необходимо заемите, 
рисковият капитал, гаранциите и 
другите форми на финансов инженеринг 
да играят по-голяма роля; призовава за 
правилно използване на финансовите 
инструменти чрез комбиниране на 

7. счита, че наред с безвъзмездните 
средства е необходимо заемите, 
рисковият капитал, гаранциите и 
другите форми на финансов инженеринг 
да играят по-голяма роля; призовава за 
правилно използване на финансовите 
инструменти чрез комбиниране на 



PE514.683v01-00 28/30 AM\941084BG.doc

BG

различни форми на финансова помощ, 
както преки, така и непреки, особено 
такива, които са достъпни за малките и 
средни предприятия, за да се предостави 
по-индивидуализиран достъп до 
финансите;

различни форми на финансова помощ, 
както преки, така и непреки, особено 
такива, които са достъпни за малките и 
средни предприятия, за да се предостави 
по-индивидуализиран достъп до 
финансите; подчертава 
необходимостта от улесняване на 
достъпа до технологично 
финансиране за малките и средни 
предприятия и местната бизнес 
общност;

Or. ro

Изменение 39
Карима Дели, Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че в условията на текущата 
финансова, икономическа и социална 
криза публичните и частните 
инвестиции са от съществено значение 
като част от една цялостна стратегия за 
растеж; подкрепя във връзка с това 
цялостната реформа на режима на 
държавните помощи чрез прилагане на 
подход, който е по-социално и 
икономически ориентиран.

8. счита, че в условията на текущата 
финансова, икономическа и социална 
криза публичните и частните 
инвестиции са от съществено значение 
като част от една цялостна стратегия за 
устойчиво развитие; подкрепя във 
връзка с това цялостната реформа на 
режима на държавните помощи чрез 
прилагане на подход, който е по-
социално и икономически ориентиран.

Or. en

Изменение 40
Мария Иригойен Перес

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. счита, че в условията на текущата 8. счита, че в условията на текущата 
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финансова, икономическа и социална 
криза публичните и частните 
инвестиции са от съществено значение 
като част от една цялостна стратегия за 
растеж; подкрепя във връзка с това 
цялостната реформа на режима на 
държавните помощи чрез прилагане на 
подход, който е по-социално и 
икономически ориентиран.

финансова, икономическа и социална 
криза публичните и частните 
инвестиции са от съществено значение 
като част от една цялостна стратегия за 
растеж; подкрепя във връзка с това 
цялостната реформа на режима на 
държавните помощи чрез прилагане на 
подход, който е по-социално и 
икономически ориентиран; отново 
заявява важността да се обръща по-
голямо внимание на качеството и 
ефективността на публичните 
разходи.

Or. en

Изменение 41
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подкрепя инициативите за 
„връщане на производството у дома“, 
чиято цел е частично завръщане на 
продукцията от трети страни; 
счита, че подкрепата за такива 
инициативи ще гарантира 
качеството на продуктите, 
създаването на работни места и 
намаляването на въздействието 
върху околната среда.

Or. ro

Изменение 42
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 8а (нов)
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Проектостановище Изменение

8а. настоятелно призовава в това 
отношение Комисията да преразгледа 
и да облекчи правилата за 
конкуренция, предвидени в членове 101 
и 102 от ДФЕС, за да се 
благоприятства появата на 
европейски индустриални 
„шампиони“ като Airbus или EADS; 
припомня също така исканията на 
Европейския парламент, изразени в 
доклада на Олдржих Власак 
(2013/2104(INI)), относно 
преразглеждането на насоките за 
регионалните държавни помощи, с 
цел да се улеснят продуктивните 
инвестиции в европейската 
промишленост.

Or. fr


