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Проектоизменение 6650 === REGI/6650 ===

Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Статия 13 03 18 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — регионална 
конкурентоспособност и трудова заетост
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Резерви

Общо 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6651 === REGI/6651 ===

Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Статия 13 03 19 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — европейско териториално 
сътрудничество
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Резерви

Общо 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6652 === REGI/6652 ===

Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Статия 13 04 01 — Кохезионен фонд — приключване на предишни проекти (до 2007 г.)
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 04 01 p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000
Резерви

Общо p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000
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Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6653 === REGI/6653 ===

Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Позиция 13 01 04 02 — Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) — компонент 
„Регионално развитие“ — разходи за административно управление
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Резерви

Общо 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).
Данните за усвояването на бюджета за 2009 г. показват необходимостта от запазване на разходите за 
административно управление. За 2010 г. вече са поети задължения за 86% от бюджетните кредити, 
като изпълнението се очаква да достигне 100%.
Предложените съкращения подкопават капацитета на делегациите и институциите на ЕС за 
одобряване на изпълнението на операциите и упражняване на предварителен контрол и наблюдение. 
Това води също така до рискове за усвояването, доброто финансово управление и 
законосъобразността и редовността на финансовите операции и правните задължения.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6654 === REGI/6654 ===

Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Статия 13 05 02 — Инструмент за предприсъединително подпомагане (ИПП) — компонент 
„Регионално развитие“
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 05 02 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000
Резерви

Общо 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000

Обосновка:
Проектобюджетът (ПБ) се възстановява. Съкращаването на бюджетните кредити за поети 
задължения е в пълно противоречие с многогодишната индикативна финансова рамка. Страните-
кандидатки инвестираха в изготвянето на многогодишните програми, изграждането на 
институционален капацитет и подготовката на съответни проекти, като смятаха, че тези задължения 
ще бъдат изпълнени. Предложените съкращения правят невъзможна подготовката на страните за 
правилно многогодишно бюджетиране и програмиране, което стои в основата на структурните 
фондове.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6655 === REGI/6655 ===
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Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Статия 13 03 04 — Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — цел 2 
(2000—2006 г.)
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 03 04 p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000
Резерви

Общо p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6656 === REGI/6656 ===

Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 25
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 25 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Програма за развитие на енергията от възобновяеми източници в НОР
Забележки:
Добавя се следният текст:
Развитието на енергията от възобновяеми източници и търсенето на нови форми на енергия 
от възобновяеми източници в най-отдалечените райони (НОР) може да се окаже основно 
предимство за Европейския съюз като цяло. 
За енергетиката в НОР е характерно, че енергийните системи са напълно изолирани (това е 
особено подчертано в архипелазите), доставките са в малки количества и съществува силна 
зависимост от един-единствен вид изкопаеми горива като източник на енергия. Това уникално 
положение изтъква голямата уязвимост на тези територии в сравнение с условията на 
континента и обосновава намесата на ЕС в тази област под формата на пилотен проект със 
специфичен характер.
Освен това изменението на климата неоспоримо ще доведе до увеличаване на разходите за 
традиционното производство на електроенергия, основано на изкопаемите горива, и ще 
задълбочи липсата на сигурност, свързана с условията на доставка. От друга страна, въпреки 
че либерализацията на пазарите на електроенергия и природен газ има благоприятно 
въздействие върху изграждането на единен пазар в сектора, НОР няма да се възползват от него 
поради особеностите на своите пазари. 
НОР имат голям потенциал за производство на електроенергия от възобновяеми източници 
предвид природните ресурси, с които разполагат (вятър, приливи и отливи, слънце, вулкани...) и 
които са стимул за производство въз основа на собствени ресурси, като се намалят 
потреблението на и зависимостта от изкопаемите горива. Като се има предвид 
стратегическото им значение и извънредно високите разходи за проекти, които да се 
осъществяват на равнище НОР, развитието на този потенциал изисква не само постоянна 
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финансова подкрепа от ЕС, но и изпълнението на върхов пилотен проект, който да открие 
пътя за този тип развитие за много други европейски региони.
Обосновка:
Развитието на енергията от възобновяеми източници и търсенето на нови форми на енергия от 
възобновяеми източници в най-отдалечените райони (НОР) може да се окаже основно предимство за 
Европейския съюз като цяло.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6657 === REGI/6657 ===

Внесено от Hoarau Elie, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 26
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Програма за развитие на филтри с тръстикови насаждения на 
територията на островите
Забележки:
Добавя се следният текст:
Въпросите за пречистването на битовите отпадъчни води, които отдавна са проблем в 
континенталните селски райони, достигат непреодолима степен на сложност в ненаселените 
места и най-отдалечените райони.
До момента те разполагат единствено с незадоволителни решения за пречистване в общности 
с размер под 2000 еквивалент жители (ЕЖ). Действащите малки пречиствателни станции с 
активирана утайка могат на теория да произвеждат висококачествен поток пречистени води, 
но на цената на сложна експлоатация, свързана с амортизацията и подновяването на 
електромеханични съоръжения, от една страна, и адекватно управление на голям обем 
произвеждани утайки, от друга страна.
Освен това сами по себе си „септичните резервоари за смесени води“, чиято ефективност по 
отношение на органичната материя в най-добрия случай не надвишава 50 %, не могат да 
произвеждат поток пречистени води със задоволителни качества, без да е необходима 
допълнителна аеробна обработка. Освен това утайките (т.нар. материя за отстраняване) 
трябва периодично да се извличат, щом заемат 50 % от полезния обем. Тази материя трябва да 
се прехвърля в по-големи станции, в които се обработва за ограничаване на въздействието им, 
но за сметка на увеличаване на „обичайното производство на утайки“ в станцията, която ги е 
приела.
Важно е в най-отдалечените райони и островните региони да се развие нарастващ интерес 
към филтрите с тръстикови насаждения, които предлагат най-добро съотношение между 
резултатите и експлоатационните разходи.
Обосновка:
Въпросите за пречистването на битовите отпадъчни води, които отдавна са проблем в 
континенталните селски райони, достигат непреодолима степен на сложност в ненаселените места и 
най-отдалечените райони.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6658 === REGI/6658 ===
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Внесено от Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, 
Комисия по регионално развитие

-------------------------------
Добавя се: 13 03 27

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

13 03 27 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Резерви

Общо 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Бюджетен ред:
Статия 13 03 27 — Подготвително действие — насърчаване на сътрудничеството в Дунавския 
регион
Забележки:
Добавя се следният текст:
На 19 юни 2009 г. Европейският съвет официално изиска от Европейската комисия да 
представи Стратегия на ЕС за Дунавския регион преди края на 2010 г. Тази стратегия ще бъде 
лансирана в началото на 2011 г., по време на унгарското председателство на Европейския съюз. 
Стратегията ще бъде придружена от план за действие, който постоянно ще се доразвива и 
актуализира, вземайки под внимание предложението от държавите-членки. Съществува 
необходимост от този пилотен проект /подготвително действие, за да се развие 
изграждането на необходимия капацитет с цел осигуряване на правилното управление за 
прилагането на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Стратегията на ЕС за Дунавския регион следва да се приложи, като се използват всички 
налични източници на финансиране — от Европейския съюз, неговите държави-членки и 
международните финансови институции (МФИ), както и частен капитал. Вниманието следва 
да се съсредоточи върху усъвършенствани, по-ефикасни и по-ефективни методи за 
координиране на различните инструменти за финансиране. 
Средствата са предназначени за финансиране на дейности, свързани с Дунавския регион:
— укрепване на идентичността на Дунавския регион чрез обучение и подобряване на 
управлението,
— подобряване на социалната и икономическа конкурентоспособност на региона,
— включване на съседни държави с цел използване на пълния динамичен потенциал на 
Дунавския регион в политики като корабоплаването по вътрешните водни пътища, 
транспорта, връзките, околната среда, енергетиката, което би спомогнало за намирането на 
решения за общите проблеми/опасения на страните по поречието на река Дунав.
Обосновка:
Съществува необходимост от това подготвително действие, за да се развие изграждането на 
необходимия капацитет с цел осигуряване на правилното управление за прилагането на Стратегията 
на ЕС за Дунавския регион.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6659 === REGI/6659 ===

Внесено от Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, 
Комисия по регионално развитие

-------------------------------
Добавя се: 13 03 28

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

13 03 28 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Статия 13 03 28 — Пилотен проект — насърчаване на сътрудничеството в Дунавския регион
Забележки:
Добавя се следният текст:
На 19 юни 2009 г. Европейският съвет официално изиска от Европейската комисия да 
представи Стратегия на ЕС за Дунавския регион преди края на 2010 г. Тази стратегия ще бъде 
лансирана в началото на 2011 г., по време на унгарското председателство на Европейския съюз. 
Стратегията ще бъде придружена от план за действие, който постоянно ще се доразвива и 
актуализира, вземайки под внимание предложението от държавите-членки. Съществува 
необходимост от този пилотен проект /подготвително действие, за да се развие 
изграждането на необходимия капацитет с цел осигуряване на правилното управление за 
прилагането на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Стратегията на ЕС за Дунавския регион следва да се приложи, като се използват всички 
налични източници на финансиране — от Европейския съюз, неговите държави-членки и 
международните финансови институции (МФИ), както и частен капитал. Вниманието следва 
да се съсредоточи върху усъвършенствани, по-ефикасни и по-ефективни методи за 
координиране на различните инструменти за финансиране. 
Средствата са предназначени за финансиране на дейности, свързани с Дунавския регион:
— укрепване на идентичността на Дунавския регион чрез обучение и подобряване на 
управлението,
— подобряване на социалната и икономическа конкурентоспособност на региона,
— включване на съседни държави с цел използване на пълния динамичен потенциал на 
Дунавския регион в политики като корабоплаването по вътрешните водни пътища, 
транспорта, връзките, околната среда, енергетиката, което би спомогнало за намирането на 
решения за общите проблеми/опасения на страните по поречието на река Дунав.
Обосновка:
Съществува необходимост от този пилотен проект, за да се развие изграждането на необходимия 
капацитет с цел осигуряване на правилното управление за прилагането на Стратегията на ЕС за 
Дунавския регион.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6660 === REGI/6660 ===

Внесено от Deutsch Tamás, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 29
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 29 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Паневропейска платформа за компетентност и върхови постижения за 
регионите на Европа – включително макрорегионите (Дунавския макрорегион и Балтийския 
макрорегион) – относно развитието в структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
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Забележки:
Добавя се следният текст:
Цялостната визия за проекта:
1) Създаване на обща платформа,предоставяща достъп до регионалните компетенции.
2) Изработване на карти на компетенциите, предлагащи възможност за общ поглед върху 
проектите по структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на всеки регион (включително 
на макрорегионите).
3) Подпомагане на усъвършенстването и разработването на нови решенияотносно 
третирането на информацията, свързана със сферите на компетентност и проектите, както 
и относно изграждането на мрежи.
Ползите от постигането на тези три ключови аспекта:
— може много по-лесно да се създават нови форми на сътрудничество между регионите, тъй 
като сферите на компетентност ще бъдат по-видими и достъпни;
— може да се подобри процесът на вземане на стратегически решения в политиката на ЕС, 
регионалната политика, стопанските и неправителствените организации, тъй като ще се 
получава по-добра информация относно сферите на компетентност и резултатите от 
проектите;
— може да се подпомогне комерсиализацията на резултатите от проектитечрез 
осигуряването на по-добър достъп за промишлеността;
— позиционирането може да стане по-ефикасно, тъй като ще се основава на явни 
компетенции;
— засилване на прозрачността на регионалната политика на ЕС и нейното финансиране.

Ключови думи: 
Регионална политика на ЕС, структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, Стратегия за 
Балтийския и Дунавския макрорегион, унгарско председателство на ЕС през 2011 г., регионално 
и икономическо развитие, прозрачност.
Обосновка:
Идеята е да се създаде обща платформа, предоставяща достъп до регионалните компетенции с цел 
задълбочаване на регионалното сътрудничество.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6661 === REGI/6661 ===

Внесено от van Nistelrooij Lambert, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 30
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 30 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — засилване на сътрудничеството на регионално и местно равнище чрез 
насърчаване в глобален мащаб на регионалната политика на ЕС
Забележки:
Добавя се следният текст:
Целта е да се продължи и подобри стартираният през 2009 г. пилотен проект „Засилване на 
сътрудничеството на регионално и местно равнище чрез насърчаване в глобален мащаб на 
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регионалната политика на ЕС“.
Обосновка:
Първоначалният пилотен проект постигна значителен успех и поради тази причина комисията желае 
да се продължи с проекта, като се разшири неговият обхват и се обърне по-специално внимание в 
областта на развиването на регионалното управление.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6662 === REGI/6662 ===

Внесено от Mănescu Ramona Nicole, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 31
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Схема за обучение и мобилност за заинтересовани местни и регионални 
участници, които управляват програми в областта на политиката на сближаване
Забележки:
Добавя се следният текст:
С цел предоставяне на помощ и подкрепа за местните действащи лица в ЕС, които участват в 
управлението на програми по структурните фондове и Кохезионния фонд — особено в новите 
държави-членки — ЕП би трябвало да предложи схема за обучение и мобилност, която да им 
позволи да подобрят своите умения в сферата на управлението на програми и да обменят най-
добрите практики и идеи във връзка с проблемите, с които те редовно се сблъскват. Това би 
подобрило цялостното управление и изграждането на институционален капацитет за 
управлението на програмите и териториалните политики.
Липсата на ефикасно обучение на място за местните органи и местните служители, 
отговарящи за управлението на средства от ЕС, е основна причина за процедурните грешки, 
слабия контрол и ниския процент на усвоените средства. Създаването на мрежа от 
инструктори, работещи на местно равнище, ще увеличи ефективността от гледна точка на 
разходите и ефикасността на политиката.
Обосновка:
Липсата на ефикасно обучение на място за местните органи и местните служители, отговарящи за 
управлението на средства от ЕС, е основна причина за процедурните грешки, слабия контрол и 
ниския процент на усвоените средства.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6663 === REGI/6663 ===

Внесено от Deutsch Tamás, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 32
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 32 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
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Бюджетен ред:
Пилотен проект — Регионален механизъм за младежко сътрудничество в Централна и 
Югоизточна Европа
Забележки:
Добавя се следният текст:
Цялостната визия за проекта:
1) Укрепване на процеса, свързан с регионалната интеграция на страните кандидатки и 
страните потенциални кандидатки за членство в ЕС, чрез изграждане на партньорство и 
насърчаване на участието на младежта.
2) Създаване на постоянна регионална гражданска институция за сътрудничество и обмен с 
участието на младежи от Западните Балкани и страните от Югоизточна Европа, както и от 
държавите-членки на ЕС от Централна Европа.
3) Изпълнение на общи проекти в областта на науката, образованието, правата на човека, 
езиците, културата и спорта с цел създаване на устойчиви мрежив заинтересованите региони.
4) Институционализиране на трансгранични инициативи в региона с участието на младежта.
Ползите от постигането на тези три ключови аспекта:
— дълбоко взаимно разбирателство в обществата, засегнати от разширяването на ЕС и 
процеса на интеграция; 
— подготвяне на стратегическо съдействие в областта на общите политики на ЕС, което да 
се приложи в бъдещото тясно сътрудничество;
— създаване на конкретна регионална програма за обществено ангажиране на европейската 
младежв процеса на интеграция в ЕС.
Ключови думи: 
Регионална политика на ЕС, политика за младежта, ангажиране на обществеността, 
разширяване на ЕС, регионално и икономическо развитие, единство в многообразието.
Обосновка:
Необходимо е да се укрепи процесът, свързан с регионалната интеграция на страните кандидатки и 
страните потенциални кандидатки за членство в ЕС, чрез изграждане на партньорство и насърчаване 
на участието на младежта.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6664 === REGI/6664 ===

Внесено от Hübner Danuta Maria, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 33
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 33 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Увеличаване на използването на стандарти от МСП за 
конкурентоспособност и иновации
Забележки:
Добавя се следният текст:
Целта на проекта е да се способства използването на технически стандарти от малките и 
средни предприятия (МСП) като средство за увеличаване на тяхната конкурентоспособност и 
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иновативност.
МСП като например професионални сдружения и търговски палати предприемат инициативи 
от рода на: 
— мероприятия за повишаване на осведомеността на МСП относно специфични за 
съответния сектор и хоризонтални стандарти;
— обучение на експерти по спазване на стандартите;
— обучение на експерти по стандартизация (т.е. експерти, които да участват в процесите на 
изготвяне на стандарти); 
— разработване на ръководства за прилагане на стандарти за МСП.

Географският обхват на проекта включва цялата територия на Европейския съюз. В пилотния 
проект следва да участват само три държави, които осигуряват представителна извадка за 
ЕС, така че да са включени Източна и Западна Европа, както и малките и големите държави-
членки. 
Предлага се Европейската комисия да избере един или два региона от Франция, Полша и Дания.
Обосновка:
Целта на проекта е да се способства използването на технически стандарти от малки и средни 
предприятия (МСП) като средство за увеличаване на тяхната конкурентоспособност и иновативност.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6665 === REGI/6665 ===

Внесено от Surján László, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 34
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 34 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Към обща регионална идентичност и помирение между народите в 
Дунавския макрорегион
Забележки:
Добавя се следният текст:
Ще се организират програми за обучение и семинари за младежите, за да се подчертае общата 
регионална идентичност на нациите, населяващи Дунавския макрорегион, както и това, че 
програмите за гражданско обучение и възможностите на културния обмен ще допринесат за 
прогресивното, устойчиво и ориентирано към бъдещето съвместно съществуване в Европа. По 
този начин пилотният проект ще допринесе за социалната и икономическа стабилност в 
съответните региони, включвайки главно действия, с които се насърчава сближаването на 
общностите и се подчертава добавената стойност на транснационалното сътрудничество. 
Според критериите за участие в него той ще обхване Дунавския макрорегион и съседните 
страни в съответствие с европейската политика за съседство. Програмите, отговарящи на 
условията за получаване на финансиране, ще включват участници от поне три държави-
членки от региона.
Обосновка:
По този начин пилотният проект ще допринесе за социалната и икономическа стабилност в 
съответните региони, включвайки главно действия, с които се насърчава сближаването на 
общностите и се подчертава добавената стойност на транснационалното сътрудничество.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6666 === REGI/6666 ===

Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Позиция 04 01 04 13 — Предприсъединителен инструмент (IPA) — компонент „Човешки ресурси“ 
— разходи за административно управление
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

04 01 04 13 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000
Резерви

Общо 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000

Обосновка:
Проектобюджетът (ПБ) се възстановява. Работният план за следващите 12 месеца предвижда 
увеличение с 50 % на възлагането на договори спрямо общата сума, за която са сключени договори 
през последните 2 години. Всички съкращения ще засегнат наличието на персонал и ще имат 
незабавен ефект върху качеството на работата и способността на Комисията да постига резултати. 85 
% от средствата за 2010 г. вече са усвоени.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6667 === REGI/6667 ===

Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Статия 04 06 01 — Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) — развитие на човешките 
ресурси
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

04 06 01 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000
Резерви

Общо 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000

Обосновка:
Проектобюджетът (ПБ) се възстановява. Съкращаването на бюджетните кредити за поети 
задължения е в пълно противоречие с многогодишната индикативна финансова рамка. Страните-
кандидатки инвестираха в изготвянето на многогодишните програми, изграждането на 
институционален капацитет и подготовката на съответни проекти, като смятаха, че тези задължения 
ще бъдат изпълнени. Предложените съкращения правят невъзможна подготовката на страните за 
правилно многогодишно бюджетиране и програмиране, което стои в основата на структурните 
фондове.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6668 === REGI/6668 ===

Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------
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Позиция 22 01 04 01 — Предприсъединителна помощ — разходи за административно управление
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

22 01 04 01 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000
Резерви

Общо 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000

Обосновка:
Проектобюджетът (ПБ) се възстановява. Съкращенията сериозно подкопават капацитета на 
делегациите и институциите на ЕС за одобряване на изпълнението на операциите и упражняване на 
функциите, свързани с наблюдение, оценка и одит. Всички съкращения ще засегнат наличието на 
персонал и ще имат незабавен ефект върху качеството на работата и способността на Комисията да 
постига резултати. Бюджетът за 2009 г. беше усвоен на 98 %. За 2010 г. се очаква степента на 
изпълнение да достигне 100 %; 87% вече са изразходвани.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6669 === REGI/6669 ===

Внесено от Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Позиция 13 05 03 02 — Трансгранично сътрудничество (КТС) — вноска от ред 4
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 05 03 02 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000
Резерви

Общо 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6670 === REGI/6670 ===

Внесено от Olbrycht Jan, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 35
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 35 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Резерви

Общо 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — RURBAN — Партньорство за устойчиво развитие на градските и селските 
райони
Забележки:
Добавя се следният текст:
Договорът от Лисабон добавя трето, териториално измерение към целта на Европейския съюз 
за насърчаване на икономическото и социално сближаване. Целта на ЕС за намаляване на 
различията в развитието на отделните територии може да бъде постигната, наред с другото, 
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посредством осигуряването на балансирано развитие на градските и селските райони.
По-конкретно, подготвителното действие следва да има за цел:
— да идентифицира общите предизвикателства и възможности на градските и селските 
райони,
— да извърши преглед на съществуващите партньорства между градските и селските райони в 
държавите-членки на ЕС, да идентифицира областите на сътрудничество и ангажираните 
местни/регионални участници (публични, частни, НПО и др.),
— да идентифицира примери за добри новаторски практики за сътрудничество между 
градските и селските райони в съществуващите партньорства,
— да създаде модел за партньорство между градските и селските райони и да изготви насоки за 
това партньорство, които евентуално да се използват в стратегическите насоки на 
Европейската комисия за сближаване за следващия програмен период след 2013 г. 
Подготвителното действие следва да бъде осъществено в периода 2011—2012 г.
Обосновка:
Целта на това подготвително действие е да разработи модел за партньорство за малките и големите 
градове и селските райони около тях, да постигне по-добро сътрудничество между различните 
участници в разработването и осъществяването на общи инициативи за градските и селските райони, 
основани на интегриран подход. Този модел би могъл да се използва през следващия програмен 
период за проекти за развитието на градските и селските райони, съфинансирани от Европейския 
съюз.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6671 === REGI/6671 ===

Внесено от Durant Isabelle, Alfonsi François, Група на Зелените/Европейски свободен алианс
-------------------------------

Статия 13 03 19 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — европейско териториално 
сътрудничество
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Резерви

Общо 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Забележки:
След параграф:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... обмена на опит на съответното 
териториално равнище.
Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен също така за подпомагане и насърчаване на екологичен 
туризъм чрез съфинансиране на трансгранични велосипедни мрежи като „EuroVelo“ и „Пътя 
на Желязната завеса“.
Обосновка:
В граничните региони (на съседни държави-членки на ЕС) подкрепата за регионални и местни радио 
и телевизионни разпространители или медийни дружества, които инвестират в програми за съседния 
регион, ще допринесе за преодоляване на националните граници и по този начин за развитие на 
европейското гражданство. Подобни дейности следва да бъдат развити в рамките на целта за 
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европейско териториално сътрудничество.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6672 === REGI/6672 ===

Внесено от Alfonsi François, Durant Isabelle, Група на Зелените/Европейски свободен алианс
-------------------------------

Позиция 13 05 03 01 — Трансгранично сътрудничество (КТС) — вноска от подред 1-б
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 05 03 01 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000
Резерви

Общо 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000

Забележки:
След параграф:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... необходимо за неговото прилагане в 
държавите-членки.
Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен също така за подпомагане и насърчаване на екологичен 
туризъм чрез съфинансиране на трансгранични велосипедни мрежи като „EuroVelo“ и „Пътя 
на Желязната завеса“.
Обосновка:
В граничните региони (на съседни държави-членки на ЕС) подкрепата за регионални и местни радио 
и телевизионни разпространители или медийни дружества, които инвестират в програми за съседния 
регион, ще допринесе за преодоляване на националните граници и по този начин за развитие на 
европейското гражданство. Подобни дейности следва да бъдат развити в рамките на целта за 
европейско териториално сътрудничество.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6673 === REGI/6673 ===

Внесено от Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, Група на Зелените/Европейски свободен алианс
-------------------------------

Позиция 04 01 04 01 — Европейски социален фонд (ЕСФ) и неоперативна техническа помощ —
разходи за административно управление
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

04 01 04 01 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000
Резерви

Общо 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000

Забележки:
След списък който започва с:
– съпътстващи разходи (представителни разходи, обучение, срещи, командировки, преводи),
– ..........
и завършва с:
– разходи за външен персонал в седалищата (договорно .......... чрез агенции), които не надвишават 

5 000 000 EUR.
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Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен също за подкрепа на административното обучение и 
сътрудничеството с НПО и социалните партньори.

-------------------------------
Позиция 13 01 04 01 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — разходи за 
административно управление
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 01 04 01 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000
Резерви

Общо 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000

Забележки:
След списък който започва с:
– съпътстващи разходи (представителни разходи, обучение, срещи, командировки, писмени 

преводи),
– ..........
и завършва с:
– разходи за външен персонал в седалищата (договорно .......... чрез агенции), които не надвишават 

3 060 000 EUR.
Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен също за подкрепа на административното обучение и 
сътрудничеството с НПО и социалните партньори.

-------------------------------
Позиция 13 01 04 02 — Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) — компонент 
„Регионално развитие“ — разходи за административно управление
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Резерви

Общо 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Забележки:
След списък който започва с:
– разходи, свързани с подготовка, оценяване, одобрение, .......... Комисията или на делегациите в 

страните бенефициери,
– ..........
и завършва с:
– подобряване на методите за оценка и обмен на информация за практиките в тази област.
Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен също за подкрепа на административното обучение и 
сътрудничеството с НПО и социалните партньори.

-------------------------------
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Позиция 13 01 04 03 — Кохезионен фонд (КФ) — разходи за административно управление
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 01 04 03 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000
Резерви

Общо 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000

Забележки:
След списък който започва с:
– съпътстващи разходи (представителни разходи, обучение, срещи, командировки, писмени 

преводи),
– ..........
и завършва с:
– разходи за външен персонал в седалищата (договорно .......... чрез агенции), които не надвишават 

1 340 000 EUR.
Добавя се следният текст:
Този бюджетен кредит е предназначен също за подкрепа на административното обучение и 
сътрудничеството с НПО и социалните партньори.
Обосновка:
Принципът на партньорство остава от решаващо значение в регионалната политика и би трябвало да 
се предвиди специфична подкрепа за административното обучение и сътрудничеството с НПО и 
социалните партньори.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6674 === REGI/6674 ===

Внесено от Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, Група на Зелените/Европейски свободен алианс
-------------------------------

Добавя се: 13 03 25
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 25 500 000 500 000 500 000 500 000
Резерви

Общо 500 000 500 000 500 000 500 000

Бюджетен ред:
Статия 13 03 25 — Пилотен проект — Кодекс на добрите практики по отношение на 
принципа на партньорство
Забележки:
Добавя се следният текст:
Пилотният проект има за цел да изпълни действията, предложени от ЕИСК, като поставя 
специален акцент върху кодекса за поведение/ръководството и мрежата от региони с върхови 
постижения в областта на партньорството. 
Комисията, съвместно с представители на категориите партньори, посочени в член 11 от 
Регламент 1083/2006, следва да разработи кодекс на добрите практики по отношение на 
упражняването на принципа на партньорство. 
Този пилотен проект цели също да осигури създаването на мрежа от „региони с върхови 
постижения в областта на партньорството“ от региони, които искат да споделят своя опит 
и да разпространяват добри практики.
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Ще се обърне специално внимание на опита, придобит от икономическите и социалните 
партньори, както и от други организации, представляващи гражданското общество, 
партньори в областта на екологията, неправителствени организации и органи, отговарящи за 
насърчаването на равенството между мъжете и жените.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).
Обосновка:
Въпреки че бяха осъществени множество действия с цел укрепване на принципа на партньорство, 
един кодекс за добри практики по отношение на упражняването на принципа на партньорство и 
мрежа от „региони с върхови постижения в областта на партньорството“ все пак биха могли да бъдат 
полезно допълнение към действията, осъществени до момента.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6675 === REGI/6675 ===

Внесено от Alfonsi François, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 36
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 36 500 000 500 000 500 000 500 000
Резерви

Общо 500 000 500 000 500 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Познаване на макрорегионалната стратегия
Забележки:
Добавя се следният текст:
Чрез макрорегионалната стратегия, която се прилага в региона на Балтийско море, се определя 
новаторска рамка за подобряване на европейската интеграция на „населените райони“ на 
Европа. Разработват се и други проекти: за р. Дунав, Алпите, западната част на 
Средиземноморския регион, Атлантическата дъга. 
Важно е да се разпространи по-широко опитът, свързан с „Балтийско море“, за да могат и 
други проекти да се ползват от него и да бъдат взети под внимание в бъдещите политики на 
сближаване.
Предложено действие: 
1. Организиране на мероприятие в региона на Балтийско море за повишаване на 
осведомеността във всички заинтересовани региони на Европа относно инициативата 
„Балтийско море“ и принципите на такъв вид макрорегионална инициатива. 200 000 €
2. Организиране на семинар в Брюксел на вниманието на националните и регионални органи, 
които участват в макрорегионална инициатива. 150 000 €
3. Изготвяне и разпространение на рамков документ относно макрорегионите. 150 000 €
ОБЩО Пилотен проект: 500 000 €
Обосновка:
Важно е да се разпространи по-широко опитът, свързан с „Балтийско море“, за да могат и други 
проекти да се ползват от него и да бъдат взети под внимание в бъдещите политики на сближаване.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6676 === REGI/6676 ===

Внесено от Cozzolino Andrea, Balzani Francesca, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 18 01
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 18 01 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000
Резерви

Общо 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Устойчиво обновление на сгради
Забележки:
Добавя се следният текст:
Пилотният проект има за цел да подкрепи разрушаването и възстановяването на остарели 
жилищни сгради и такива в лошо състояние в европейските градове и въвеждането на 
иновативни и съвременни критерии за конструктивна безопасност, техническо качество, 
устойчивост и енергийна ефективност. Проектът следва да финансира:
— избора на най-малко пет места за изпитвания в гъсто населени европейски градски райони, 
които имат силна нужда от интервенции за обновление на сградите; 
— определянето на съвременни изисквания за безопасност с оглед на всеки конкретен контекст 
(напр. антисеизмични мерки) и на изисквания за качество за проектирането и изграждането на 
жилищни конструкции, включително за проектирането на частни и общи пространства, 
избора на материали, техническите решения и др.;
— определянето на цели за пестене на енергия и енергиен микс с по-широко използване на 
възобновяеми енергийни източници за новите жилищни сгради;
— избора на най-ефективните финансови инструменти за насърчаване на обновлението на 
градски райони в лошо състояние и на иновациите в строителството (револвиращи фондове, 
държавна/регионална помощ, лихвени субсидии, публично-частно партньорство и др.);
— определянето на набор от мерки за предлагане на алтернативи за временно жилищно 
настаняване на жителите на местата за изпитвания и тяхното участие и участието на 
местните общности в процеса на повторно проектиране;
— стартирането на програми за обновление в местата за изпитвания в съответствие с 
местните градоустройствени планове.
Обосновка:
Разрушаването и възстановяването на сгради в лошо състояние в градски жилищни райони 
посредством по-съвременни критерии дава възможност за повторно проектиране на критични 
градски пространства, за насърчаване на социалната и екологична устойчивост, за възпрепятстване 
на неконтролираното разрастване на градската среда в крайбрежните и зелени площи, както и за 
подпомагане на иновациите в строителството. Съгласно целите, определени в стратегията „Европа 
2020“, проектът се съсредоточава върху устойчивото развитие, социалното включване и 
екологосъобразния растеж.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6677 === REGI/6677 ===

Внесено от Cozzolino Andrea, Cofferati Sergio Gaetano, Комисия по регионално развитие
-------------------------------
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Добавя се: 04 02 21
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
04 02 21 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Статия 04 02 21 — Пилотен проект — Работни места в сектора на възобновяемите енергийни 
източници
Забележки:
Добавя се следният текст:
Пилотният проект има за цел да насърчава програмите за академично и професионално 
обучение, насочени към нуждите на прехода към модел за по-екологосъобразен растеж, и по-
специално на европейския сектор на възобновяеми енергийни източници. Ръстът на една 
конкурентоспособна промишленост за производство на водна, слънчева, вятърна, геотермална 
и морска енергия и енергия от биомаса зависи и от наличието на квалифицирана работна сила 
и умения. 
Проектът следва да финансира създаването на мрежа от центрове за академично и 
професионално обучение, които предлагат възможности за обучение и професионално развитие 
в областта на възобновяемите енергийни източници на европейските студенти и работници, 
със специална пътека за изгубилите работата си работници от традиционните промишлени 
сектори в криза.
Обосновка:
Устойчивият растеж, създаването на „зелени“ работни места и намаляването на вредните емисии са 
изключително важни цели за преодоляване на кризата и валоризират промишлеността на ЕС. ЕС не 
може да бъде само потребител на технологиите за производство на енергия от възобновяеми 
източници, разработени извън неговите граници. Промишлеността на ЕС може да бъде лидер в 
разработването, производството и разпространението на нови продукти и решения с цел разширяване 
на използването на енергия от възобновяеми източници и същевременно подобряване на 
конкурентоспособността, създаване на работни места и насърчаване на модел за устойчив растеж. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6678 === REGI/6678 ===

Внесено от Manner Riikka, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Статия 13 03 18 — Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — регионална 
конкурентоспособност и трудова заетост
цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2010 Проектобюджет 2011 Позиция на Съвета 2011 РАЗЛИКА Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Резерви

Общо 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Забележки:
Текстът се изменя, както следва:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на програмите за постигане на целта на ЕФРР за 
регионална конкурентоспособност през програмния период 2007—2013 г. Извън най-слабо развитите 
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региони целта ще бъде увеличение на конкурентоспособността, привлекателността и заетостта в 
регионите, като се вземат предвид целите, определени в стратегията „ЕС 2020“.регионите. 
Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).
Ефективното използване на структурните фондове е от съществено значение за справянето с 
финансовата криза, както и за създаването на конкурентни региони в Европа.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6679 === REGI/6679 ===

Внесено от Scurria Marco, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 37
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 37 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Резерви

Общо 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Бюджетен ред:
Статия 13 03 37 — Мрежа на европейските градски общности за млади хора
Забележки:
Добавя се следният текст:
За младите хора, живеещи в предградията на големите европейски градове, социалният 
напредък чрез образование, достъп до качествени работни места и социална сигурност е 
проблематичен, особено в период на икономическа криза. Съществуващите общности, които 
вече са тясно ангажирани с предотвратяването на излагането на младите хора на 
престъпност и социално изключване, трябва да се включат в европейска мрежа с цел 
подобряване на методите чрез ефективен обмен на добри практики.
Обосновка:
Във времена на икономическа криза е необходимо да се вземат конкретни мерки в полза на младите 
хора с цел намаляване на престъпността и увеличаване на перспективите.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6680 === REGI/6680 ===

Внесено от van Nistelrooij Lambert, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 38
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 38 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Резерви

Общо 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Бюджетен ред:
Техническа помощ и информация за стратегията на ЕС за региона на Балтийско море 
Забележки:
Добавя се следният текст:
Разпределената сума е предназначена да гарантира (1) правилното разпространение на 
информация чрез бюлетини (включително онлайн), доклади и конференции и по-конкретно 
годишния форум; (2) успешното управление на стратегията чрез децентрализирана система, 
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която е създадена, и по-специално функционирането на системата от координатори на 
приоритетни области и ръководители на водещи проекти. 
Обосновка:
За да се гарантира успехът на стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море, е 
необходимо да се насърчава управлението и прилагането в съответствие с принципите, изложени в 
съобщението на Комисията (COM(2009)248 окончателен).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6681 === REGI/6681 ===

Внесено от van Nistelrooij Lambert, Комисия по регионално развитие
-------------------------------

Добавя се: 13 03 39
Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума

Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания
13 03 39 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Бюджетен ред:
Подготвително действие — Засилване на сътрудничеството на регионално и местно равнище 
чрез насърчаване в глобален мащаб на регионалната политика на ЕС
Забележки:
Добавя се следният текст:
Подготвителното действие има за цел да продължи разработването на цялостна стратегия 
за насърчаване запознаването на трети държави с познанията и опита от регионалната 
политика на ЕС, въз основа на успешното осъществяване на предходен пилотен проект на ЕП. 
Тази стратегия следва да включва организирането на международни прояви, информационни 
дейности, изграждане на мрежи между регионални и местни действащи лица, разработване на 
съвместни проекти и нови регионални партньорства, както и обмен на добри практики между 
регионите. Посредством представянето на модела на кохезионна политика на ЕС като успех 
чрез редица регионални инструменти за диалог, ЕС ще използва тези действия, за да даде 
пример и да прокара в световен мащаб своите ценности, основни принципи, организационни 
структури и политики. За целта сътрудничеството с активните в тази област международни 
организации (FOGAR, UCLG) ще бъде особено полезно. 
Правно основание
Подготвително действие по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с 
Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007, стр. 9).
Обосновка:
Международното измерение на политиката на сближаване достигна сериозна зрялост, която в голяма 
степен се дължи на допълнителните възможности, предоставени от пилотния проект „Засилване на 
сътрудничеството на регионално и местно равнище чрез насърчаване в глобален мащаб на 
регионалната политика на ЕС“. Подготвителното действие цели да продължи тези усилия, като се 
съсредоточава върху регионалното управление, програмите за обучение, с изготвяне на политиките 
въз основа на конкретното място и със стратегическо планиране, и върху процедурните аспекти на 
механизмите за контрол и доброто финансово управление.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 6682 === REGI/6682 ===
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Внесено от Ţicău Silvia-Adriana, Krehl Constanze Angela, Kalfin Ivailo, Herczog Edit, Swoboda Hannes, 
Ivan Cătălin Sorin, Boştinaru Victor, Ayala Sender Inés, Комисия по регионално развитие, Bütikofer 
Reinhard, Remek Vladimír, Maštálka Jiří, Комисия по регионално развитие

-------------------------------
Добавя се: 13 03 40

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

13 03 40 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Резерви

Общо 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Бюджетен ред:
Подготвително действие — Определяне на модел за управление за Дунавския регион на ЕС —
по-добра и ефективна координация
Забележки:
Добавя се следният текст:
Дата на започване на проекта: 01.01.2011 г.
Дата на приключване на проекта: 31.12.2013 г.
На 19 юни 2009 г. Европейският съвет официално изиска от Европейската комисия да 
представи Стратегия на ЕС за Дунавския регион преди края на 2010 г. Стратегията, която ще 
бъде лансирана в началото на 2011 г. по време на унгарското председателство на Европейския 
съюз, ще бъде придружена от план за действие, който постоянно ще се доразвива и 
актуализира, вземайки под внимание предложението от държавите-членки. Член 3 от 
Договора от Лисабон подобрява способността на ЕС за насърчаване на икономическото, 
социално и териториално сближаване, както и солидарността между държавите-членки. 
Съществува необходимост от това подготвително действие, за да се развие изграждането на 
необходимия капацитет и да се ускори процесът на координация с цел осигуряване на 
правилния модел за управление за прилагането на стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Дунавският регион има установени традиции за работа в мрежи и сътрудничество в 
множество области на политика. Стратегията и планът за действие към нея ще предложат 
възможността да се направи крачката от думи към дела и да се предложат реални ползи за 
региона като цяло. Съществува необходимост от общ стратегически поглед за задаване на 
посоката на бъдещото териториално развитие на Дунавския регион. Ясно е, че никое от 
действащите лица самό не може да приложи набора от необходими мерки за справяне с 
предизвикателствата, нито да използва възможностите на региона. Една стратегия за 
Дунавския регион, състояща се от подробни и последователни действия и с подходяща 
финансова подкрепа, е от особено значение за развитието на Дунавския регион и за 
пълноценното използване на възможностите, открили се пред региона. 
Река Дунав свързва десет европейски държави: Германия, Австрия, Словашката република, 
Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Република Молдова и Украйна, като шест от 
тях са държави-членки на ЕС, а в по-широк териториален контекст регионът обхваща също 
Чешката република, Словения, Босна и Херцеговина и Черна гора. 
Дунавският регион представлява важна пресечна точка между програмите на ЕС в областта 
на политиката на сближаване, програмите за държавите, обхванати от Европейската 
политика на съседство, и потенциалните кандидатки за членство и следователно 
представлява област, в която може да се развие засилено взаимодействие между различните 
политики на ЕС: сближаване, транспорт, туризъм, селско стопанство, рибарство, 
икономическо и социално развитие, енергетика, околна среда, разширяване и политика на 
съседство; стратегията на ЕС за Дунавския регион ще бъде разработена в следните области на 
сътрудничество: социално развитие и защита, устойчиво икономическо развитие, 
транспортна и енергийна инфраструктура, опазване на околната среда, култура и образование.
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Стратегията на ЕС за Дунавския регион следва да се приложи, като се използват всички 
налични източници на финансиране – от Европейския съюз, неговите държави-членки и други 
крайречни държави, международните финансови институции (МФИ), както и частен 
капитал. Вниманието следва да се съсредоточи върху усъвършенствани, по-ефикасни и по-
ефективни методи за координиране на различните инструменти за финансиране и 
предложените конкретни действия. Очакваме стратегията на ЕС за Дунавския регион да 
стимулира социалното и икономическото развитие на региона посредством по-добра 
координация между държавите-членки и държавите по поречието на река Дунав. Това ще 
създаде нови възможности за стопанска дейност, ще ускори развитието на устойчива, по-
ефективна и интермодална транспортна система, както и на устойчив транспорт и туризъм, 
и ще подобри качеството на живот на всички граждани, живеещи в басейна на река Дунав при 
пълно зачитане на околната среда.
По този начин подготвителното действие насърчава/създава модел за управление, който ще се 
прилага в конкретните области, отнасящи се за Дунавския регион. 
Средствата са предназначени за финансиране на дейности, свързани с определянето на модела 
за управление, който се изисква от разработването и прилагането на стратегията на ЕС за 
Дунавския регион. Моделът за управление ще подобри сътрудничеството между всички 
участващи страни и региони с общи водещи проекти в областта на: 
— екологосъобразно използване на река Дунав за вътрешно корабоплаване, интермодалност с 
други транспортни средства по поречието на река Дунав чрез подобряване на цялата 
инфраструктура (с акцент върху по-доброто използване на съществуващата инфраструктура) 
и чрез създаване на мултимодална транспортна система по цялото поречие на реката, 
екологосъобразно използване на водната енергия по поречието на река Дунав, запазване и 
подобряване на качеството на водата на река Дунав в съответствие с рамковата директива за 
водите, стриктни изисквания за безопасност на плавателните съдове;
— устойчив туризъм: екотуризъм, развитие на велосипедните пътеки по почти цялото 
поречие на Дунав, развитие на конвенционалния масов културен туризъм, градски и селски 
туризъм, бизнес и круизен туризъм, спортен туризъм;
— съвместни проекти (насърчаване и прилагане) с цел задълбочаване на сътрудничеството в 
областта на енергетиката, особено по отношение на енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници предвид потенциала на региона като източник на 
биоенергия, и насърчаване на използването на енергия от биомаса, слънчева, вятърна и 
хидроенергия;
— насърчаване на научноизследователската инфраструктура, съобразена със специфичните 
предимства на регионите и на конкретни клъстери с върхови постижения за иновации на 
продукти и маркетинг;
— обща програма за научноизследователска и развойна дейност в/за Дунавския регион, която 
цели да окаже подкрепа на научното развитие и иновациите посредством осигуряване на 
сътрудничество между държавите от Дунавския регион в областта на изследванията на 
околната среда, рибарството, селското стопанство, инфраструктурата (включително 
областта на енергетиката), транспорта, обучението и мобилността на научните работници 
и социално-икономическите аспекти; 
— програми за университетски обмен в региона и университетски мрежи, с цел да се насърчат 
центровете за върхови постижения, конкурентоспособни на международно равнище, и да се 
укрепи идентичността на Дунавския регион чрез обучение, подобряване на управлението и учене 
през целия живот; 
— гарантиране на сигурността на региона;
Стратегията на ЕС за Дунавския регион — не само стратегия
Трябва да се предприемат действия — конкретни и видими действия, за да се преодолеят 
предизвикателствата пред региона. В своя план на действие Комисията следва да настоява 
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държавите-членки и другите заинтересовани страни да поемат отговорност като водещи 
партньори за конкретни приоритетни области и водещи проекти, например чрез развитието 
на специфично и интегрирано управление в съответствие с общ и интегриран подход към 
стратегията на ЕС за Дунавския регион, която ще бъде приета от Европейската комисия до 
края на 2010 г. 
Комисията ще откликне на необходимостта от независим многосекторен орган/подход, който 
може да гарантира необходимата координация, наблюдение и последващи действия по плана за 
действие, както и редовно актуализиране на плана и на стратегията, както е необходимо. Към 
момента Комисията не предлага допълнително финансиране или други ресурси. Някои от 
конкретните дейности и проекти обаче ще изискват финансова подкрепа. Основен източник са 
средствата по структурните фондове за региона — по повечето програми вече са позволени 
дейности, предвидени в стратегията. Програмните органи могат да прегледат критериите за 
разпределение и да улеснят подбора на проекти в съответствие със стратегията. Освен това 
държавите-членки ще проверят дали могат да финансират със собствени средства проекти и 
дейности, които отговарят на приоритетите на стратегията. Европейската инвестиционна 
банка и други международни и регионални финансови институции също могат да дадат своя 
принос.
Чрез плана за действие следва да се полагат засилени усилия в тясна координация с всички 
подобни текущи промени (по-специално новите разпоредби), включително на равнище ЕС, за да 
се гарантира последователност и ефективност. 
 Текущата икономическа криза означава по-неблагоприятен климат за инвестиции, който 
засяга както публичния сектор, така и частния бизнес като цяло. Поради това е изключително 
важно стратегията на ЕС за Дунавския регион да позволява на партньорите в региона да 
възприемат по-дългосрочна перспектива, признавайки, че след отминаването на тази криза 
най-подготвени ще бъдат регионите, които най-добре могат да се възползват от новите 
възможности и иновации.
Европейският парламент има право да предлага подготвителни действия и пилотни проекти. 
Настоящото предложение за подготвително действие предвижда срок от 3 години, считано 
от януари 2011 г. до декември 2013 г., а отпуснатата сума възлиза на 1 500 000 евро на година.
Горепосочените проекти ще изискват усилена подготовка със съответните държави-членки и 
органи на трети държави. Първите плащания ще бъдат направени през 2011 г. 
5. Заключение
Основаващо се на съществуващата правна рамка, настоящото предложение отговаря на 
целите на изменението, като представя решения за устойчивото сътрудничество между 
държавите-членки на ЕС и други крайречни държави. То дава основание за разработването на 
стратегията на ЕС за Дунавския регион и нейното интегриране в цялостната политика на ЕС. 
Тъй като решението за финансиране ще трябва да бъде предшествано от обширни преговори с 
трети държави, от бюджетния орган се изисква да освободи резерва, така че съответните 
бюджетни кредити за поети задължения да бъдат налични своевременно по оперативния 
бюджетен ред.
Обосновка:
Дунавският регион представлява важна пресечна точка между няколко политики и програми на ЕС. 
Моделът за управление ще подобри сътрудничеството между всички участници, включително 
съседните държави, с общи проекти в областта на екологосъобразното използване на река Дунав, 
устойчивия туризъм, общата научноизследователска и развойна дейност, регионалния 
университетски обмен и изграждането на мрежи, енергийната сигурност, устойчивото икономическо 
и социално развитие, транспортната и енергийната инфраструктура, културата и образованието.
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-------------------------------
Добавя се: 13 03 41

Бюджет 2010 РАЗЛИКА Нова сума
Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания Поети задължения Плащания

13 03 41 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Резерви

Общо 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Определяне на модел за управление за Дунавския регион на ЕС — по-добра и 
ефективна координация
Забележки:
Добавя се следният текст:
Дата на започване на проекта: 01.01.2011 г.
Дата на приключване на проекта: 31.12.2012 г.
На 19 юни 2009 г. Европейският съвет официално изиска от Европейската комисия да 
представи Стратегия на ЕС за Дунавския регион преди края на 2010 г. Стратегията, която ще 
бъде лансирана в началото на 2011 г. по време на унгарското председателство на Европейския 
съюз, ще бъде придружена от план за действие, който постоянно ще се доразвива и 
актуализира, вземайки под внимание предложението от държавите-членки. Член 3 от 
Договора от Лисабон подобрява способността на ЕС за насърчаване на икономическото, 
социално и териториално сближаване, както и солидарността между държавите-членки. 
Съществува необходимост от този пилотен проект, за да се развие изграждането на 
необходимия капацитет и да се ускори процесът на координация с цел осигуряване на 
правилния модел за управление за прилагането на стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Дунавският регион има установени традиции за работа в мрежи и сътрудничество в 
множество области на политика. Стратегията и планът за действие към нея ще предложат 
възможността да се направи крачката от думи към дела и да се предложат реални ползи за 
региона като цяло. Съществува необходимост от общ стратегически поглед за задаване на 
посоката на бъдещото териториално развитие на Дунавския регион. Ясно е, че никое от 
действащите лица самό не може да приложи набора от необходими мерки за справяне с 
предизвикателствата, нито да използва възможностите на региона. Една стратегия за 
Дунавския регион, състояща се от подробни и последователни действия и с подходяща 
финансова подкрепа, е от особено значение за развитието на Дунавския регион и за 
пълноценното използване на възможностите, открили се пред региона. 
Река Дунав свързва десет европейски държави: Германия, Австрия, Словашката република, 
Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Република Молдова и Украйна, като шест от 
тях са държави-членки на ЕС, а в по-широк териториален контекст регионът обхваща също 
Чешката република, Словения, Босна и Херцеговина и Черна гора. 
Дунавският регион представлява важна пресечна точка между програмите на ЕС в областта 
на политиката на сближаване, програмите за държавите, обхванати от Европейската 
политика на съседство, и потенциалните кандидатки за членство и следователно 
представлява област, в която може да се развие засилено взаимодействие между различните 
политики на ЕС: сближаване, транспорт, туризъм, селско стопанство, рибарство, 
икономическо и социално развитие, енергетика, околна среда, разширяване и политика на 
съседство; стратегията на ЕС за Дунавския регион ще бъде разработена в следните области на 
сътрудничество: социално развитие и защита, устойчиво икономическо развитие, 
транспортна и енергийна инфраструктура, опазване на околната среда, култура и образование.
Стратегията на ЕС за Дунавския регион следва да се приложи, като се използват всички 
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налични източници на финансиране – от Европейския съюз, неговите държави-членки и други 
крайречни държави, международните финансови институции (МФИ), както и частен 
капитал. Вниманието следва да се съсредоточи върху усъвършенствани, по-ефикасни и по-
ефективни методи за координиране на различните инструменти за финансиране и 
предложените конкретни действия. Очакваме стратегията на ЕС за Дунавския регион да 
стимулира социалното и икономическото развитие на региона посредством по-добра 
координация между държавите-членки и държавите по поречието на река Дунав. Това ще 
създаде нови възможности за стопанска дейност, ще ускори развитието на устойчива, по-
ефективна и интермодална транспортна система, както и на устойчив транспорт и туризъм, 
и ще подобри качеството на живот на всички граждани, живеещи в басейна на река Дунав при 
пълно зачитане на околната среда.
По този начин пилотният проект насърчава/създава модел за управление, който ще се прилага 
в конкретните области, отнасящи се за Дунавския регион. 
Средствата са предназначени за финансиране на дейности, свързани с определянето на модела 
за управление, който се изисква от разработването и прилагането на стратегията на ЕС за 
Дунавския регион. Моделът за управление ще подобри сътрудничеството между всички 
участващи страни и региони с общи водещи проекти в областта на: 
— екологосъобразно използване на река Дунав за вътрешно корабоплаване, интермодалност с 
други транспортни средства по поречието на река Дунав чрез подобряване на цялата 
инфраструктура (с акцент върху по-доброто използване на съществуващата инфраструктура) 
и чрез създаване на мултимодална транспортна система по цялото поречие на реката, 
екологосъобразно използване на водната енергия по поречието на река Дунав, запазване и 
подобряване на качеството на водата на река Дунав в съответствие с рамковата директива за 
водите, стриктни изисквания за безопасност на плавателните съдове;
— устойчив туризъм: екотуризъм, развитие на велосипедните пътеки по почти цялото 
поречие на Дунав, развитие на конвенционалния масов културен туризъм, градски и селски 
туризъм, бизнес и круизен туризъм, спортен туризъм;
— съвместни проекти (насърчаване и прилагане) с цел задълбочаване на сътрудничеството в 
областта на енергетиката, особено по отношение на енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници предвид потенциала на региона като източник на 
биоенергия, и насърчаване на използването на енергия от биомаса, слънчева, вятърна и 
хидроенергия;
— насърчаване на научноизследователската инфраструктура, съобразена със специфичните 
предимства на регионите и на конкретни клъстери с върхови постижения за иновации на 
продукти и маркетинг;
— обща програма за научноизследователска и развойна дейност в/за Дунавския регион, която 
цели да окаже подкрепа на научното развитие и иновациите посредством осигуряване на 
сътрудничество между държавите от Дунавския регион в областта на изследванията на 
околната среда, рибарството, селското стопанство, инфраструктурата (включително 
областта на енергетиката), транспорта, обучението и мобилността на научните работници 
и социално-икономическите аспекти; 
— програми за университетски обмен в региона и университетски мрежи, с цел да се насърчат 
центровете за върхови постижения, конкурентоспособни на международно равнище, и да се 
укрепи идентичността на Дунавския регион чрез обучение, подобряване на управлението и учене 
през целия живот; 
— гарантиране на сигурността на региона;
Стратегията на ЕС за Дунавския регион — не само стратегия
Трябва да се предприемат действия — конкретни и видими действия, за да се преодолеят 
предизвикателствата пред региона. В своя план на действие Комисията следва да настоява 
държавите-членки и другите заинтересовани страни да поемат отговорност като водещи 
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партньори за конкретни приоритетни области и водещи проекти, например чрез развитието 
на специфично и интегрирано управление в съответствие с общ и интегриран подход към 
стратегията на ЕС за Дунавския регион, която ще бъде приета от Европейската комисия до 
края на 2010 г. 
Комисията ще откликне на необходимостта от независим многосекторен орган/подход, който 
може да гарантира необходимата координация, наблюдение и последващи действия по плана за 
действие, както и редовно актуализиране на плана и на стратегията, както е необходимо. Към 
момента Комисията не предлага допълнително финансиране или други ресурси. Някои от 
конкретните дейности и проекти обаче ще изискват финансова подкрепа. Основен източник са 
средствата по структурните фондове за региона — по повечето програми вече са позволени 
дейности, предвидени в стратегията. Програмните органи могат да прегледат критериите за 
разпределение и да улеснят подбора на проекти в съответствие със стратегията. Освен това 
държавите-членки ще проверят дали могат да финансират със собствени средства проекти и 
дейности, които отговарят на приоритетите на стратегията. Европейската инвестиционна 
банка и други международни и регионални финансови институции също могат да дадат своя 
принос.
Чрез плана за действие следва да се полагат засилени усилия в тясна координация с всички 
подобни текущи промени (по-специално новите разпоредби), включително на равнище ЕС, за да 
се гарантира последователност и ефективност. 
Текущата икономическа криза означава по-неблагоприятен климат за инвестиции, който 
засяга както публичния сектор, така и частния бизнес като цяло. Поради това е изключително 
важно стратегията на ЕС за Дунавския регион да позволява на партньорите в региона да 
възприемат по-дългосрочна перспектива, признавайки, че след отминаването на тази криза 
най-подготвени ще бъдат регионите, които най-добре могат да се възползват от новите 
възможности и иновации.
Европейският парламент има право да предлага подготвителни действия и пилотни проекти. 
Настоящото предложение за пилотен проект предвижда срок от 2 години, считано от януари 
2011 г. до декември 2012 г., а отпуснатата сума възлиза на 1 500 000 евро на година. 
Горепосочените проекти ще изискват усилена подготовка със съответните държави-членки и 
органи на трети държави. Първите плащания ще бъдат направени през 2011 г. 
5. Заключение
Основаващо се на съществуващата правна рамка, настоящото предложение отговаря на 
целите на изменението, като представя решения за устойчивото сътрудничество между 
държавите-членки на ЕС и други крайречни държави. То дава основание за разработването на 
стратегията на ЕС за Дунавския регион и нейното интегриране в цялостната политика на ЕС. 
Тъй като решението за финансиране ще трябва да бъде предшествано от обширни преговори с 
трети държави, от бюджетния орган се изисква да освободи резерва, така че съответните 
бюджетни кредити за поети задължения да бъдат налични своевременно по оперативния 
бюджетен ред.
Обосновка:
Дунавският регион представлява важна пресечна точка между няколко политики и програми на ЕС. 
Моделът за управление ще подобри сътрудничеството между всички участници, включително 
съседните държави, с общи проекти в областта на екологосъобразното използване на река Дунав, 
устойчивия туризъм, общата научноизследователска и развойна дейност, регионалния 
университетски обмен и изграждането на мрежи, енергийната сигурност, устойчивото икономическо 
и социално развитие, транспортната и енергийната инфраструктура, културата и образованието.


