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Изменение 1
Виктор Боштинару
Компромисно изменение, заместващо изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Следва да се припомни, че когато 
мерки въз основа на член 192, 
параграф 1 от Договора включват 
разходи, които изглеждат непосилно 
големи за съответните органи на 
дадена държава членка, и 
финансовата подкрепа от 
Кохезионния фонд се предоставя в 
съответствие с член 192, параграф 5, 
все пак се прилага принципът  
„замърсителят плаща“.

Or. en

Изменение 2
Виктор Боштинару
Компромисно изменение, заместващо изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се отговори на 
специфичните нужди на Кохезионния 
фонд и в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“, т.е., политиката на 
сближаване да подпомага 
необходимостта от осигуряване на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж е необходимо да се определят 
инвестиционни приоритети, попадащи в 
обхвата на тематичните цели, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР].

(6) С цел да се отговори на 
специфичните нужди на Кохезионния 
фонд и в съответствие със стратегията 
„Европа 2020“, т.е., политиката на 
сближаване да подпомага 
необходимостта от осигуряване на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж е необходимо да се определят 
инвестиционни приоритети, попадащи в 
обхвата на тематичните цели, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ […]/2013 [РОР]. В тези 
инвестиционни приоритети следва да 
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се набележат подробни цели, които 
не се изключват взаимно и за които 
Кохезионният фонд допринася. Тези 
инвестиционни приоритети следва да 
служат за основа при определянето 
на конкретните цели в рамките на 
оперативните програми, които са 
съобразени с нуждите и 
характеристиките на програмния 
район. За да се повиши гъвкавостта и 
да се намали административната 
тежест чрез осигуряване на 
съвместно изпълнение, 
инвестиционните приоритети на 
ЕФРР и Кохезионния фонд в рамките 
на съответните тематични цели 
следва да бъдат приведени в 
съответствие.

Or. en

Изменение 3
Виктор Боштинару
Компромисно изменение, заместващо изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) опазване на околната среда и 
насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите чрез:

в) съхраняване и опазване на околната 
среда и насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите чрез:

Or. en

Изменение 4
Виктор Боштинару
Компромисно изменение
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Предложение за регламент
Член 3 – буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация посредством укрепване 
на институционалния капацитет и на 
ефективната публична администрация и 
обществените услуги, свързани с 
изпълнението на Кохезионния фонд.

д) повишаване на институционалния 
капацитет на публичните органи и
заинтересованите лица и ефективна 
публична администрация посредством 
укрепване на институционалния 
капацитет и на ефективната публична 
администрация и обществените услуги,
свързани с изпълнението на 
Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 5
Виктор Боштинару
Компромисно изменение 

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 2 – подзаглавие 2 – ред 2 

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
kWh/година Намаляване на 

потреблението на 
първична енергия на 
обществените сгради

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
kWh/година Намаляване на 

годишното потребление
на първична енергия на 
обществените сгради

Or. en

Изменение 6
Виктор Боштинару
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Компромисно изменение, заместващо изменение 51

Предложение за регламент
Приложение – заглавие 2 – подзаглавие 3 

Текст, предложен от Комисията

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ

Намаляване на емисиите на
парникови газове

тон CO2 
еквивалент

Очаквано намаляване на 
емисиите на парникови 
газове в CO2 еквивалент

Изменение

ЕДИНИЦА НАИМЕНОВАНИЕ
Намаляване на емисиите на 
парникови газове

тон CO2 
еквивалент

Очаквано годишно
намаляване на емисиите 
на парникови газове

Or. en


