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Изменение 1
Рика Пакаринен
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато е целесъобразно, планиран 
интегриран подход към 
териториалното развитие на 
градските, селските и крайбрежните 
райони и районите с особени 
териториални характеристики, и по-
специално уредбата за прилагане на 
членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) 
№ /2012 [РОР];

заличава се

Or. en

Изменение 2
Рика Пакаринен
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) уредбата, с която се гарантира 
ефективното изпълнение на 
фондовете, включително:

заличава се

Or. en

Изменение 3
Рика Пакаринен
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) рамка на изпълнението в 
съответствие с член 19, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР];

заличава се

Or. en

Изменение 4
Рика Пакаринен
от името на групата ALDE
Компромисно изменение, заместващо изменение 101

Предложение за регламент
Приложение – Научни изследвания, иновации

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Научни изследвания, иновации

лица Брой на заетите с 
НИРД лица/научни 
работници, които 
работят в 
новопостроена или 
новооборудвана 
научноизследователска 
инфраструктура

предприятия Брой предприятия, 
които си сътрудничат 
с подпомогнатите 
научноизследователски 
институции

еквивалент 
на пълно 
работно 
време

Брой длъжности за 
заети с НИРД 
лица/научни работници, 
разкрити в 
подпомогнатите 
институции 

EUR Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа за иновации 
или за 



AM\941832BG.doc 5/10 PE514.777v01-00

BG

научноизследователски 
и развойни проекти

предприятия Брой предприятия, 
въвели нови или 
значително подобрени 
продукти, нови на
пазара и създадени в 
резултат от 
подпомогнатите 
иновации или 
научноизследователски 
и развойни проекти

предприятия Брой предприятия, 
въвели нови или 
значително подобрени 
продукти, нови за 
предприятието и 
създадени в резултат 
от подпомогнатите 
иновации или 
научноизследователски 
и развойни проекти

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Научни изследвания, иновации

заличава се
заличава се
еквивалент 
на пълно 
работно 
време

Брой нови научни 
работници в 
подпомогнатите 
институции

еквивалент 
на пълно 
работно 
време

Брой научни 
работници, които 
работят в подобрени 
инфраструктурни 
обекти за научни 
изследвания

предприятия Брой предприятия, 
които си сътрудничат 
с 
научноизследователски 
институции
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EUR Частни инвестиции, 
допълващи публичната 
подкрепа за иновации 
или за 
научноизследователски 
и развойни проекти

предприятия Брой предприятия, 
подпомогнати да 
въведат нови за пазара 
продукти

предприятия Брой предприятия, 
подпомогнати да 
въведат нови за 
предприятието 
продукти

Or. en

Изменение 5
Рика Пакаринен
от името на групата ALDE
Компромисно изменение, заместващо изменение 102

Предложение за регламент
Приложение – Енергетика и изменение на климата

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Енергетика и изменение на 
климата

Възобновяеми енергийни 
източници

MW Допълнителен капацитет 
за производство на 
възобновяема енергия

Енергийна ефективност домакинства Брой домакинства, 
преминали в по-горен 
клас на 
енергопотребление

kWh/годишно Понижаване на 
потреблението на 
първична енергия от 
обществените сгради

потребители Брой допълнителни 
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потребители на енергия, 
свързани към 
интелигентни енергийни 
мрежи

Намаляване на емисиите на 
парникови газове

тонове CO2
екв.

Очаквано намаляване на 
емисиите на парникови 
газове в CO2 еквивалент

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Енергетика и изменение на 
климата
Възобновяеми енергийни 
източници

MW Допълнителен капацитет 
за производство на 
възобновяема енергия

Енергийна ефективност домакинства Брой домакинства, 
преминали в по-горен 
клас на 
енергопотребление

kWh/годишно Понижаване на 
годишното потребление
на първична енергия от 
обществените сгради

потребители Брой допълнителни 
потребители на енергия, 
свързани към 
интелигентни енергийни 
мрежи

Намаляване на емисиите на 
парникови газове

тонове CO2
екв.

Очаквано годишно
намаляване на емисиите 
на парникови газове 

Or. en

Изменение 6
Рика Пакаринен
от името на групата ALDE
Компромисно изменение, заместващо изменение 103
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Предложение за регламент
Приложение – Социална инфраструктура

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Социална инфраструктура

Грижи за децата и образование лица Капацитет за обслужване
на подпомогнатата 
инфраструктура, 
предназначена за грижи 
за децата или 
образование

Здравеопазване лица Капацитет на 
подпомогнатите
здравни услуги

Жилищен фонд домакинства Брой домакинства с 
подобрени жилищни 
условия

Туризъм посещения Брой посещения на 
подпомогнатите 
туристически 
атракции 

Културно наследство посещения Брой посещения на 
подпомогнатите 
туристически обекти

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Социална инфраструктура

Грижи за децата и образование лица Капацитет на 
подпомогнатата 
инфраструктура, 
предназначена за грижи 
за децата или 
образование

Здравеопазване лица Брой жители, ползващи 
подобрени здравни 
услуги

заличава се
заличава се
заличава се
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Изменение 7
Рика Пакаринен
от името на групата ALDE
Компромисно изменение, заместващо изменение 103

Предложение за регламент
Приложение – Градоустройство

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Градоустройство
лица Брой жители, живеещи в 

райони с интегрирани 
стратегии за градско 
развитие

квадратни 
метри

Нови незастроени площи 
в градските райони

квадратни 
метри

Нови обществени или 
търговски сгради в 
градските райони

квадратни 
метри

Нови жилища в градските 
райони

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Специфични показатели в 
областта на 
градоустройството

лица Брой жители, живеещи в 
райони с интегрирани 
стратегии за градско 
развитие

квадратни 
метри

Незастроени площи,
създадени или 
рехабилитирани в 
градските райони

квадратни 
метри

Обществени или 
търговски сгради, 
построени или обновени 
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в градските райони

Жилища Рехабилитирани
жилища в градските 
райони

Or. en


