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Изменение 1
Анна Депарне-Груненберг

Проект на становище
Параграф -1 (нов)

Проект на становище Изменение

-1. очаква регионалните 
стратегии в областта на околната 
среда да следват логиката на Зеления 
пакт, включително принципа за 
ненанасяне на вреди, както и да са 
специално разработени да 
подпомагат постигането на целите 
за устойчиво развитие и да са в пълно 
съответствие с целите на 
Парижкото споразумение и с целта 
за неутралност на ЕС по отношение 
на климата; счита, че е важно да се 
гарантира, че достатъчен дял от 
средствата за сближаване е заделен и 
се използва по подходящ начин на 
регионално и местно равнище в 
съответствие с целта за борба с 
изменението на климата и опазване 
на биологичното разнообразие;

Or. en

Изменение 2
Анна Депарне-Груненберг

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
трябва да продължават да бъдат 
насочвани към трите съществуващи 
категории, а именно по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно 
развити региони, и че стратегиите в 
областта на околната среда трябва да 

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
трябва да продължават да бъдат 
насочвани към трите съществуващи 
категории, а именно по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно 
развити региони, и че стратегиите в 
областта на околната среда и 
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бъдат приспособявани и „вплитани“ в 
съответното насочване в 
съответствие с трите горепосочени 
категории, като се обръща специално 
внимание на мерките за смекчаване на 
последиците за регионите с въглеродно 
интензивни икономически сектори;

насочването към неутралност по 
отношение на климата трябва да 
бъдат в основата на решенията за 
финансиране, като се обръща 
специално внимание на справедлив 
преход за регионите с въглеродно 
интензивни икономически сектори;

Or. en

Изменение 3
Карлес Пучдемон и Казамажо

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
трябва да продължават да бъдат 
насочвани към трите съществуващи 
категории, а именно по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно 
развити региони, и че стратегиите в 
областта на околната среда трябва да 
бъдат приспособявани и „вплитани“ в 
съответното насочване в съответствие с 
трите горепосочени категории, като се 
обръща специално внимание на мерките 
за смекчаване на последиците за 
регионите с въглеродно интензивни 
икономически сектори;

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
трябва да продължават да бъдат 
насочвани към трите съществуващи 
категории, а именно по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно 
развити региони, и че стратегиите в 
областта на околната среда трябва да 
бъдат приспособявани и „вплитани“ в 
съответното насочване в съответствие с 
трите горепосочени категории, като се 
обръща специално внимание на мерките 
за смекчаване на последиците за 
регионите с въглеродно интензивни 
икономически сектори; счита, че 
новата политика на сближаване дава 
възможност на държавите членки, 
регионите и общините да изготвят 
проекти, насочени към енергийна 
самодостатъчност, ако е възможно, 
за да увеличат своята устойчивост 
по отношение на енергетиката и да 
диверсифицират източниците на 
енергия в съответствие със Зеления 
пакт и целта на Съюза за постигане 
на неутралност по отношение на 
климата;

Or. en
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Изменение 4
Исабел Гарсия Муньос, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
трябва да продължават да бъдат 
насочвани към трите съществуващи 
категории, а именно по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно 
развити региони, и че стратегиите в 
областта на околната среда трябва да 
бъдат приспособявани и „вплитани“ в 
съответното насочване в съответствие с 
трите горепосочени категории, като се 
обръща специално внимание на мерките 
за смекчаване на последиците за 
регионите с въглеродно интензивни 
икономически сектори;

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
трябва да продължават да бъдат 
насочвани към трите съществуващи 
категории, а именно по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно 
развити региони, и че стратегиите в 
областта на околната среда трябва да 
бъдат приспособявани и „вплитани“ в 
съответното насочване в съответствие с 
трите горепосочени категории, като се 
обръща специално внимание на мерките 
за смекчаване на последиците за 
регионите с въглеродно интензивни 
икономически сектори; отбелязва, че 
следва да се обърне особено внимание 
на свързаните със сближаването 
потребности и предизвикателства, 
които срещат периферните, 
селските и най-отдалечените 
региони, както и островите, слабо 
населените райони и други 
територии в неблагоприятно от 
географска гледна точка положение;

Or. en

Изменение 5
Елжбета Катажина Лукачийевска

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
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трябва да продължават да бъдат 
насочвани към трите съществуващи 
категории, а именно по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно 
развити региони, и че стратегиите в 
областта на околната среда трябва да 
бъдат приспособявани и „вплитани“ в 
съответното насочване в съответствие с 
трите горепосочени категории, като се 
обръща специално внимание на мерките 
за смекчаване на последиците за 
регионите с въглеродно интензивни 
икономически сектори;

трябва да продължават да бъдат 
насочвани към трите съществуващи 
категории, а именно по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно 
развити региони, и че стратегиите в 
областта на околната среда трябва да 
бъдат приспособявани и „вплитани“ в 
съответното насочване в съответствие с 
трите горепосочени категории, като се 
обръща специално внимание на мерките 
за смекчаване на последиците за 
регионите с въглеродно интензивни 
икономически сектори; тези мерки 
биха могли да предвиждат 
използването на природен газ като 
резервен вариант на възобновяемите 
източници на енергия;

Or. en

Изменение 6
Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
трябва да продължават да бъдат 
насочвани към трите съществуващи 
категории, а именно по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно 
развити региони, и че стратегиите в 
областта на околната среда трябва да 
бъдат приспособявани и „вплитани“ в 
съответното насочване в съответствие с 
трите горепосочени категории, като се 
обръща специално внимание на мерките 
за смекчаване на последиците за 
регионите с въглеродно интензивни 
икономически сектори;

1. подчертава, че по линия на 
политиката на сближаване трябва да се 
продължи да се инвестира във всички 
региони въз основа на трите 
съществуващи категории, а именно по-
слабо развити региони, региони в 
преход и по-силно развити региони, и че 
стратегиите в областта на околната 
среда трябва да бъдат приспособявани и 
„вплитани“ в съответното насочване в 
съответствие с трите горепосочени 
категории, като се обръща специално 
внимание на мерките за смекчаване на 
последиците за регионите с въглеродно 
интензивни икономически сектори;

Or. en
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Изменение 7
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
трябва да продължават да бъдат 
насочвани към трите съществуващи 
категории, а именно по-слабо развити 
региони, региони в преход и по-силно 
развити региони, и че стратегиите в 
областта на околната среда трябва да 
бъдат приспособявани и „вплитани“ в 
съответното насочване в съответствие с 
трите горепосочени категории, като се 
обръща специално внимание на мерките 
за смекчаване на последиците за 
регионите с въглеродно интензивни 
икономически сектори;

1. подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
трябва да бъдат насочвани главно към 
три съществуващи категории, а именно 
по-слабо развити региони, региони в 
преход и трансгранични региони, и че 
стратегиите в областта на околната 
среда трябва да бъдат приспособявани и 
„вплитани“ в съответното насочване в 
съответствие с трите горепосочени 
категории, като се обръща специално 
внимание на мерките за смекчаване на 
последиците за регионите с въглеродно 
интензивни икономически сектори;

Or. ro

Изменение 8
Анна Депарне-Груненберг

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. настоява, че регионалните и 
местните органи играят ключова 
роля на всички етапи: планиране, 
подготовка и прилагане; силно 
подкрепя „принципа на 
партньорство“ и включването на 
НПО и други заинтересовани страни, 
както и на регионалните и местните 
органи в процеса на консултация; 
насърчава осигуряването на повече 
директно финансиране от ЕС за 
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местните и регионалните органи, за 
да се подобри ефективността, да се 
гарантира съгласуваността и да се 
намали административната 
тежест; припомня, че 
прозрачността и проактивната 
комуникация относно наличните 
средства също е важно изискване, за 
да се гарантира най-ефективното им 
използване;

Or. en

Изменение 9
Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. като има предвид, че съгласно 
политиката на сближаване 
Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Кохезионният 
фонд са основните източници на 
финансиране на интервенциите в 
транспорта с над 70 милиарда евро, 
разпределени през периода на 
финансиране 2014 – 2020 г., и като 
има предвид, че управлението на 
политиката на сближаване е 
споделено между ЕС и държавите 
членки, поради което този процес е 
по-децентрализиран;

Or. en

Изменение 10
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 1а (нов)
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Проект на становище Изменение

1а. припомня, че най-големите 
неравенства на доходите се 
констатират в най-богатите 
региони, и настоява в политиката на 
сближаване да се обърне най-голямо 
внимание на селищата, в които са 
концентрирани социални трудности 
по отношение на достъпа до 
транспорт и обществени услуги, 
независимо от равнището на 
доходите на съответния регион;

Or. fr

Изменение 11
Сара Сердаш

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава нуждата от 
ефективно използване на средствата 
за сближаване в най-отдалечените 
региони поради тяхната 
отдалеченост и териториална 
разпръснатост; препоръчва да се 
приемат и прилагат политики, 
предназначени за подобряване на 
тяхната слаба свързаност с 
континентална Европа;

Or. pt

Изменение 12
Вера Такс, Джозиан Кутаяр, Исабел Гарсия Муньос, Мариане Винд, Джузепе 
Ферандино, Рована Плумб, Сара Сердаш, Йоан Даниелсон, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 1a (нов)
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Проект на становище Изменение

1a. като има предвид, че емисиите 
на парникови газове от транспорта 
представляват 27% от общите 
емисии на ЕС и са единствените, 
които все още се увеличават, и че в 
тази връзка транспортът трябва да 
допринася за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата до 2050 г.;

Or. en

Изменение 13
Рована Плумб, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава, че секторът на 
транспорта улеснява достъпа до 
пазари, работни места, 
здравеопазване и образование за 
всички икономически и социални 
групи и е с широк географски обхват;

Or. en

Изменение 14
Елси Катайнен, Ян-Кристоф Йотен, Каролине Нахтехал

Проект на становище
Параграф 1б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. като има предвид, че 
транспортните проекти, 
подпомагани чрез така наречения 
пакет за политиката на сближаване, 
средствата, прехвърлени от 
Кохезионния фонд към Механизма за 
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свързване на Европа (МСЕ) по линия 
на следващата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021 –
 2027 г., ще трябва да бъдат 
съобразени с изискването за 
устойчивост на климата и ще трябва 
да допринесат 60% от общия 
финансов пакет на МСЕ за целите в 
областта на климата;

Or. en

Изменение 15
Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 1в (нов)

Проект на становище Изменение

1в. като има предвид, че 
интегрирането на проблемите, 
свързани с околната среда, в 
политиката на сближаване се е 
увеличило с времето; като има 
предвид, че средствата, с които се 
подкрепя по-висок дял свързани с 
пътища проекти, водят до по-слаби 
резултати при проследяване на 
свързаните с климата разходи, но че 
въпреки това пътищата са от 
съществено значение за подобряване 
на свързаността в регионите, които 
изостават от гледна точка на 
качествена пътна мрежа; като има 
предвид, че за последния финансов 
период 2014 – 2020 г. 25% от общите 
разпределени за транспорта средства 
по линия на политиката на 
сближаване са допринесли за 
действия в областта на климата 
въпреки големия брой проекти, 
свързани с пътища;

Or. en
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Изменение 16
Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 1г (нов)

Проект на становище Изменение

1г. подчертава ролята на 
секторите на транспорта и туризма 
в прехода към по-екологосъобразна 
икономика с по-ниски въглеродни 
емисии; призовава тези сектори да 
заемат значимо място в 
регионалните стратегии и пътни 
карти в областта на климата;

Or. en

Изменение 17
Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 1д (нов)

Проект на становище Изменение

1д. подчертава нуждите от 
инвестиции на регионите и 
общините, които преминават към по-
устойчива и интелигентна 
мобилност; подчертава в тази връзка 
възможностите за финансиране по 
програмите на ЕС, като например 
ЕФРР, Кохезионния фонд, LIFE, 
„Хоризонт“ и Фонда за справедлив 
преход;

Or. en

Изменение 18
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Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 1e (нов)

Проект на становище Изменение

1е. отбелязва, че подходът към 
интегрирането на проблемите, 
свързани с околната среда, обикновено 
е по-ясно дефиниран за управляваните 
централно фондове, докато за 
фондовете със споделено управление 
по линия на политиката на 
сближаване включването на 
специфични съображения във връзка с 
околната среда в покани за 
представяне на предложения, оценки 
на проекти, подбор или мониторинг, 
особено за проекти, които не са 
категоризирани като големи, до 
голяма степен е оставено на 
преценката на управляващите органи 
във всяка държава членка; затова 
призовава държавите членки да 
гарантират, че управляващите 
органи популяризират и насърчават 
интегрирането на съображенията, 
свързани с околната среда, в 
проектите отвъд етапа на 
програмиране, например като издават 
насоки или организират дейности за 
повишаване на осведомеността на 
кандидатите;

Or. en

Изменение 19
Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 1ж (нов)

Проект на становище Изменение
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1ж. подчертава нуждата да се 
осигури съгласуван подход към 
интегрирането на проблемите, 
свързани с околната среда, в 
инвестициите в транспорта, което 
може да се гарантира, като 
програмирането бъде приведено в 
съответствие с етапа на изпълнение 
на проекта;

Or. en

Изменение 20
Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 1з (нов)

Проект на становище Изменение

1з. счита, че за да се гарантира 
допълнително интегрирането на 
проблемите, свързани с околната 
среда, в транспортни проекти, 
финансирането по линия на 
политиката на сближаване следва да 
укрепва интегрирането между 
сектора на транспорта, сектора на 
енергетиката и цифровия сектор, за 
да се извлекат максимални ползи от 
потенциални полезни 
взаимодействия;

Or. en

Изменение 21
Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение
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2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи 
там, както и за подобряване на 
жизнения им стандарт;

2. подчертава, че средствата по 
линия на политиката на сближаване 
трябва да отговарят на общите цели на 
политиката на ЕС и на потребностите 
на целевите региони и затова 
инвестициите трябва да допринасят за 
засилване на научните изследвания и 
иновациите, растежа и 
конкурентоспособността, за 
насърчаване на устойчива мобилност 
и свързаност, както и за подобряване 
на благосъстоянието на 
гражданите/общностите;

Or. en

Изменение 22
Карлес Пучдемон и Казамажо

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт;

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт; счита, че европейските 
региони са много разнообразни от 
географска гледна точка и 
следователно може да се нуждаят от 
специално изготвени за тях решения 
за подобряване на техните 
транспортни и инфраструктурни 
системи, които, за да бъдат по-
конкурентоспособни в бъдеще, трябва 
да се основават на екологосъобразни и 
чисти решения;

Or. en
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Изменение 23
Сара Сердаш

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт;

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт; средствата за сближаване 
трябва да се използват за проекти, 
носещи добавена стойност за 
регионите от икономическа, социална 
и екологична гледна точка;

Or. pt

Изменение 24
Андор Дели

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт;

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт, с което да гарантират 
териториално, социално и 
икономическо сближаване сред 
регионите на ЕС;

Or. en
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Изменение 25
Анна Депарне-Груненберг

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт;

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони, като специално са насочени 
към своевременното насърчаване на 
цифровия и екологичния преход, и 
трябва също така да допринасят за 
благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт;

Or. en

Изменение 26
Георге Фалка, Мариан-Жан Маринеску, Елжбета Катажина Лукачийевска, Андор 
Дели, Елисавет Воземберг-Вриониди, Беноа Лютджен, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт;

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт, тъй като основната цел на 
тези средства е сближаването;

Or. en

Изменение 27
Исабел Гарсия Муньос, Вера Такс
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Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт;

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и да засилват социално-
икономическия растеж и създаването 
на работни места, и трябва също така 
да допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт;

Or. en

Изменение 28
Елжбета Катажина Лукачийевска

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите 
региони и трябва също така да 
допринасят за благосъстоянието на 
гражданите/общностите, живеещи там, 
както и за подобряване на жизнения им 
стандарт;

2. подчертава, че средствата за 
сближаване трябва да отговарят преди 
всичко на потребностите на целевите и 
най-бедните региони и трябва също 
така да допринасят за благосъстоянието 
на гражданите/общностите, живеещи 
там, за подобряване на жизнения им 
стандарт и за стимулиране на 
местните икономики;

Or. en

Изменение 29
Елжбета Катажина Лукачийевска

Проект на становище
Параграф 2a (нов)



AM\1212638BG.docx 19/52 PE657.259v01-00

BG

Проект на становище Изменение

2a. признава важността на 
средствата за сближаване за 
спазването на принципите на 
политиката на сближаване и като 
инструмент, предоставен за 
стимулиране на най-слабо 
населените, най-отдалечените и 
планинските региони; подчертава, че 
политиката на сближаване следва по-
специално да бъде съсредоточена 
върху регионите с по-слабо развита и 
неполучаваща достатъчно 
инвестиции инфраструктура от 
различни видове, с особен акцент 
върху газовата инфраструктура, 
която ще позволи безпроблемен 
енергиен преход на регионите;

Or. en

Изменение 30
Сара Сердаш

Проект на становище
Параграф 2a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. политиката на сближаване 
трябва да остане един от основните 
инструменти за европейски действия 
в периода след 2020 г., особено във 
връзка с най-отдалечените региони, 
които изпитват трудности в 
преодоляването на трайните 
регионални различия; европейските 
инвестиции в тези региони не са 
просто политика за „наваксване“ или 
компенсация за недостатъци, но и 
носят ползи за целия Европейски 
съюз;

Or. pt
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Изменение 31
Рована Плумб

Проект на становище
Параграф 2a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава ролята на 
политиката на сближаване за 
подпомагане на транспортния сектор 
в ЕС да преодолява основните 
предизвикателства пред него, 
включително добре функциониращо 
Единно европейско транспортно 
пространство, което да свързва 
Европа със съвременни, 
мултимодални и безопасни 
транспортни инфраструктурни 
мрежи, както и преминаване към 
мобилност с ниски емисии;

Or. en

Изменение 32
Анна Депарне-Груненберг

Проект на становище
Параграф 2a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава, че 
инфраструктурата, разработвана по 
линия на политиката на сближаване, 
трябва да подкрепя завършването на 
малките липсващи трансгранични 
железопътни връзки и допълнителни 
разклонения на велосипедната мрежа 
EuroVelo, с което да се допринесе за 
европейската интеграция и 
динамизма на селските и 
пограничните региони;

Or. en
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Изменение 33
Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва 
да продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от 
населението и че новите критерии 
следва да бъдат ограничени до ниски 
равнища на образование, действия 
срещу изменението на климата и 
преход, като се обръща специално 
внимание на безработицата, особено 
в контекста на икономическите, 
социалните и свързаните със заетостта 
последици от пандемията от COVID-19;

3. счита, че в контекста на 
икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици от 
пандемията от COVID-19, особено в 
най-засегнатите сектори като 
транспорта и туризма, политиката 
на сближаване следва да подкрепя 
финансирането на устойчиво 
възстановяване на тези сектори;

Or. en

Изменение 34
Жюли Льошантьо, Филип Оливие

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 
продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от населението 
и че новите критерии следва да бъдат 
ограничени до ниски равнища на 
образование, действия срещу 
изменението на климата и преход, 
като се обръща специално внимание 
на безработицата, особено в контекста 
на икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици 
от пандемията от COVID-19;

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата не следва 
да се основава единствено на 
равнището на БВП на глава от 
населението, нито на ниски равнища на 
образование, нито на безработицата, 
които очевидно продължават да са 
подходящи критерии, особено в 
контекста на икономическите и 
социалните последици, свързани със 
заетостта, в условията на 
пандемията от COVID-19; в този 
метод обаче трябва да се вземе под 
внимание и конфигурацията на 
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територията и по-специално 
въпросите, свързани с рисковете от 
наводнения и с метеорологичните 
явления, които периодично 
причиняват сериозни човешки и 
материални щети;

Or. fr

Изменение 35
Анна Депарне-Груненберг

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 
продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от населението 
и че новите критерии следва да бъдат 
ограничени до ниски равнища на 
образование, действия срещу 
изменението на климата и преход, като 
се обръща специално внимание на 
безработицата, особено в контекста на 
икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици от 
пандемията от COVID-19;

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 
продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от населението, 
със специален акцент върху районите 
с ниски равнища на доходите и на 
образованието, и че новите критерии 
следва да бъдат ограничени до действия 
срещу изменението на климата и 
преход, борба срещу безработицата чрез 
създаване на екологосъобразни 
работни места, особено в контекста на 
икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици от 
пандемията от COVID-19;

Or. en

Изменение 36
Карлес Пучдемон и Казамажо

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 
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продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от населението 
и че новите критерии следва да бъдат 
ограничени до ниски равнища на 
образование, действия срещу 
изменението на климата и преход, като 
се обръща специално внимание на 
безработицата, особено в контекста на 
икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици от 
пандемията от COVID-19;

продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от населението 
и че новите критерии следва да 
отчитат главно ниски равнища на 
образование, действия срещу 
изменението на климата и преход, като 
се обръща специално внимание на 
безработицата, особено в контекста на 
икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици от 
пандемията от COVID-19; подчертава, 
че регионите следва да могат също да 
интегрират смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него 
във всички политики, свързани с 
транспорта и инфраструктурата, 
което би могло също така да окаже 
въздействие, наред с другото, върху 
политиките в областта на горското 
стопанство, морското дело и други 
социално-икономически политики и 
политики в областта на околната 
среда;

Or. en

Изменение 37
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 
продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от населението 
и че новите критерии следва да бъдат 
ограничени до ниски равнища на 
образование, действия срещу 
изменението на климата и преход, като 
се обръща специално внимание на 
безработицата, особено в контекста на 
икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици от 

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 
продължи да се основава до голяма 
степен на БВП и на доходите на глава 
от населението, както и на 
показателите за бедност и че новите 
критерии следва да отчитат мерките 
срещу изменението на климата и 
преход, като се обръща специално 
внимание на безработицата, особено в 
контекста на икономическите, 
социалните и свързаните със заетостта 
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пандемията от COVID-19; последици от пандемията от COVID-19;

Or. ro

Изменение 38
Рована Плумб, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 
продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от населението 
и че новите критерии следва да бъдат 
ограничени до ниски равнища на 
образование, действия срещу 
изменението на климата и преход, като 
се обръща специално внимание на 
безработицата, особено в контекста на 
икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици от 
пандемията от COVID-19;

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 
продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от населението 
и че новите критерии следва да бъдат 
ограничени до ниски равнища на 
образование, действия срещу 
изменението на климата и преход, като 
се обръща специално внимание на 
безработицата, особено в контекста на 
икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици от 
пандемията от COVID-19; подчертава, 
че от социална гледна точка са 
ключови финансовата и физическата 
достъпност, както и надеждността 
на транспорта за всички;

Or. en

Изменение 39
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 
продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от населението 
и че новите критерии следва да бъдат 

3. припомня, че методът на 
разпределение на средствата трябва да 
продължи да се основава до голяма 
степен на БВП на глава от населението 
и че новите критерии следва да се 
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ограничени до ниски равнища на 
образование, действия срещу 
изменението на климата и преход, като 
се обръща специално внимание на 
безработицата, особено в контекста на 
икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици от 
пандемията от COVID-19;

отнасят до ниски равнища на 
образование, действия срещу 
изменението на климата и преход, като 
се обръща специално внимание на 
безработицата, особено в контекста на 
икономическите, социалните и 
свързаните със заетостта последици от 
пандемията от COVID-19;

Or. fr

Изменение 40
Карлес Пучдемон и Казамажо

Проект на становище
Параграф 3a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. подчертава, че политиките за 
възстановяване на естественото 
състояние и политиките, насочени 
към подобряване на здравословна 
околна среда, неизменно вървят ръка 
за ръка; счита, че всяко градско 
пространство, което влиза в състава 
на градската зелена инфраструктура, 
има собствени характеристики и 
качества в зависимост от аспекти, 
като например неговото географско 
местоположение, морфология или 
въображаеми аспекти, като всички 
те осигуряват основни екологични 
услуги и ценности за града, като 
например социални ценности от 
пряко значение за нашето 
благополучие, здраве, култура и 
възможността за установяване на 
социални връзки;

Or. en

Изменение 41
Анна Депарне-Груненберг



PE657.259v01-00 26/52 AM\1212638BG.docx

BG

Проект на становище
Параграф 3a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. счита, че разпределянето на 
средства следва да се свързва със 
строги екологични условия, по-
специално изключване на пряка или 
косвена подкрепа за изкопаеми горива 
и насърчаване на спирането на 
използването на тези и други 
източници, излъчващи парникови 
газове, и преминаване към 
електрификация на базата на 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 42
Беноа Лютджен

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата, 
по-специално туристическата и 
транспортната, спрямо климата ще 
спомогне за повишаване на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо въздействието на изменението 
на климата и за намаляване на емисиите 
на парникови газове по време на 
жизнения цикъл на инфраструктурата; 
отбелязва, че транспортната 
инфраструктура може да влияе 
положително върху трансграничните 
взаимодействия, както и върху 
регионалното, градското и местното 
развитие; припомня, че целта е да се 
определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи, 
по-специално цифровата 
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инфраструктура и 
инфраструктурата за свързаност, в 
селските райони, за да се подкрепи 
туризмът, достъпът до заетост, до 
дистанционна работа и до по-добра 
мултимодалност в отдалечените от 
обществения транспорт райони;

Or. fr

Изменение 43
Карлес Пучдемон и Казамажо

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи; 
счита, че регионите следва да 
разполагат с всички необходими 
средства, за да споделят добри 
практики, последващи действия и 
извлечени поуки по темите за 
транспорта и инфраструктурата, 
тъй като иновацията в един 
европейски регион би могла да бъде 
положителна за подобните на него 
региони;

Or. en
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Изменение 44
Анна Депарне-Груненберг

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; подчертава, че 
инфраструктурите, с които се 
насърчава преход към по-екологични 
видове транспорт, като например 
железопътен, следва да се 
разглеждат като приоритет, а 
оттам и да представляват голям дял 
от инвестициите; припомня, че целта 
е да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

Or. en

Изменение 45
Сара Сердаш

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
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спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие, главно в случая на 
най-отдалечените и островните 
региони; припомня, че целта е да се 
определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи 
екологични, икономически и социални 
ползи;

Or. pt

Изменение 46
Вера Такс, Джозиан Кутаяр, Исабел Гарсия Муньос, Мариане Винд, Андрис 
Америкс, Джузепе Ферандино, Рована Плумб, Сара Сердаш, Йоан Даниелсон, 
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие, като се обръща 
специално внимание на периферните, 
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подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

селските, островните и най-
отдалечените региони; припомня, че 
целта е да се определят областите, в 
които подобренията на 
инфраструктурата могат да доведат до 
по-големи ползи;

Or. en

Изменение 47
Жюли Льошантьо, Филип Оливие

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

4. подчертава, че обезопасяването 
на територията трябва да бъде 
приоритет и че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

Or. fr

Изменение 48
Вера Такс, Джозиан Кутаяр, Исабел Гарсия Муньос, Мариане Винд, Андрис 
Америкс, Джузепе Ферандино, Рована Плумб, Сара Сердаш, Йоан Даниелсон, 
Мария Грапини

Проект на становище
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Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи 
обществени, икономически и 
екологични ползи;

Or. en

Изменение 49
Елжбета Катажина Лукачийевска

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата, за намаляване на лошото 
качество на въздуха и на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура може 
да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
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местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

Or. en

Изменение 50
Вера Такс, Исабел Гарсия Муньос, Мариане Винд, Андрис Америкс, Джузепе 
Ферандино, Рована Плумб, Сара Сердаш, Йоан Даниелсон, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че транспортната инфраструктура 
може да влияе положително върху 
трансграничните взаимодействия, както 
и върху регионалното, градското и 
местното развитие; припомня, че целта е 
да се определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

4. подчертава, че повишаването на 
издръжливостта на инфраструктурата 
спрямо климата ще спомогне за 
повишаване на издръжливостта на 
инфраструктурата спрямо 
въздействието на изменението на 
климата и за намаляване на емисиите на 
парникови газове по време на жизнения 
цикъл на инфраструктурата; отбелязва, 
че устойчивата транспортна 
инфраструктура може да влияе 
положително върху трансграничните 
взаимодействия, както и върху 
регионалното, градското и местното 
развитие; припомня, че целта е да се 
определят областите, в които 
подобренията на инфраструктурата 
могат да доведат до по-големи ползи;

Or. en

Изменение 51
Исабел Гарсия Муньос, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 4a (нов)



AM\1212638BG.docx 33/52 PE657.259v01-00

BG

Проект на становище Изменение

4a. припомня, че политиката в 
областта на трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T) 
гарантира социално-икономическо и 
териториално сближаване, както и 
достъпност в целия ЕС и неговите 
региони, включително отдалечените, 
най-отдалечените, островните, 
периферните, планинските и слабо 
населените региони, с което 
стимулира икономическия растеж и 
създаването на работни места; 
подчертава, че пълното завършване 
на TEN-Т е от ключово значение, за да 
се насърчи увеличаване на по-
устойчивите видове транспорт, т.е. 
железопътни и вътрешни водни 
пътища, и увеличаване на 
разгръщането на алтернативни 
горива и свързаната с тях 
инфраструктура за зареждане с 
електроенергия и с горива; отбелязва, 
че пълното внедряване на TEN-Т е 
ключово за ускоряване на прехода към 
устойчива и интелигентна 
мобилност в съответствие с целите 
на Европейския зелен пакт;

Or. en

Изменение 52
Анна Депарне-Груненберг

Проект на становище
Параграф 4a (нов)

Проект на становище Изменение

4a. счита, че политиката на 
сближаване е най-добрият съюзник в 
прилагането на регионални 
стратегии в областта на околната 
среда, насочени към реален преход към 
по-устойчива мобилност в нашите 
градове и региони; счита, че за да 
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отговарят изцяло на условията и да 
имат приоритетен достъп до 
свързани фондове на ЕС в сферата на 
градската и междуградската 
мобилност, тези стратегии следва да 
подкрепят по-специално 
железопътната и велосипедната 
инфраструктура, включително 
факторите, благоприятстващи 
мултимодалността;

Or. en

Изменение 53
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 4а (нов)

Проект на становище Изменение

4а. припомня големите 
неравенства между регионите по 
отношение на достъпа до транспорт, 
по-специално железопътен; ето защо 
призовава за стратегия за 
преодоляване на отдалечеността на 
изолираните или изоставените 
територии;

Or. fr

Изменение 54
Рована Плумб

Проект на становище
Параграф 4a (нов)

Проект на становище Изменение

4a. отбелязва, че колкото и да са 
се подобрили, транспортните 
системи са свързани и с 
неблагоприятни външни фактори, 
като например пътнотранспортни 
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произшествия, емисии, изменение на 
климата и други въздействия върху 
околната среда и социални 
въздействия, които може да са 
значителни;

Or. en

Изменение 55
Исабел Гарсия Муньос, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 4б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. отново заявява, че при 
преразглеждането на политиката в 
областта на TEN-Т следва да се 
обърне особено внимание на 
улесняването на трансграничните 
връзки и липсващите връзки, с което 
ще се насърчи социално-
икономическото и териториалното 
сближаване в целия ЕС; подчертава, 
че при преразглеждането на 
политиката в областта на TEN-Т 
следва да се вземе предвид и 
премахването на участъците с 
недостатъчен капацитет, особено в 
градските възли, и да се повиши 
мултимодалността и 
инфраструктурата за „последната 
миля“, с което значително ще се 
намалят задръстванията по 
пътищата и ще се подобрят 
ефективността и устойчивостта в 
транспортните маршрути;

Or. en

Изменение 56
Анна Депарне-Груненберг

Проект на становище
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Параграф 4б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. приветства Специален 
доклад 06/2020 на Европейската 
сметна палата относно „Устойчива 
градска мобилност в ЕС“1a; взема 
надлежно предвид заключенията в 
този доклад за това, че градовете на 
ЕС не се придвижват в достатъчна 
степен към по-устойчиви и 
екологосъобразни видове транспорт и 
че средствата на ЕС, предназначени 
за устойчива мобилност, все още не се 
използват ефективно, така че да се 
изпълнят техните цели;
_________________
1a Специален доклад на Европейската 
сметна палата 06/2020 относно 
„Устойчива градска мобилност в ЕС – 
не е възможен съществен напредък 
без ангажираност на държавите 
членки“ 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban
_Mobility_BG.pdf

Or. en

Изменение 57
Рована Плумб

Проект на становище
Параграф 4б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. призовава Комисията и 
държавите членки да използват по-
значимата роля на политиката на 
сближаване за подпомагане на 
усилията за предотвратяване на 
риска с цел адаптиране към 
настоящото и бъдещото въздействие 
на изменението на климата чрез 
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основани на екосистемите подходи, 
чрез разработване на нова 
инфраструктура или чрез саниране на 
съществуващата и развиване на 
издръжливост на бедствия на 
регионално и местно равнище;

Or. en

Изменение 58
Исабел Гарсия Муньос, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 4в (нов)

Проект на становище Изменение

4в. подчертава, че предвид 
пряката връзка между политиката в 
областта на TEN-T и социално-
икономическото и териториалното 
сближаване, както и прехода към 
неутралност по отношение на 
климата, съществува необходимост 
от включване и провеждане на 
консултации с организациите на 
гражданското общество и 
заинтересованите страни с оглед по-
ефективно, устойчиво и правилно 
изпълнение на проектите за 
транспортна инфраструктура;

Or. en

Изменение 59
Елси Катайнен, Исаскун Билбао Барандика, Ян-Кристоф Йотен, Каролине 
Нахтехал

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 

5. призовава за прилагане на 
решения за „зелена“ инфраструктура 
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отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението 
на ЕС; подчертава, че в градовете 
елементи на „зелената“ 
инфраструктура, като например 
„зелени“ стени и покриви, гористи 
местности в градска среда, градини и 
парцели земя за обработване, носят 
ползи за здравето, като чист въздух, 
по-добро качество на водата и 
звукоизолация.

и устойчива и интелигентна 
мобилност и отбелязва, че те са важни 
както в градската, така и в селската 
среда, за да се намали въздействието 
върху климата и да се гарантира 
регионална достъпност;

Or. en

Изменение 60
Елжбета Катажина Лукачийевска

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 
отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението на 
ЕС; подчертава, че в градовете елементи 
на „зелената“ инфраструктура, като 
например „зелени“ стени и покриви, 
гористи местности в градска среда, 
градини и парцели земя за обработване, 
носят ползи за здравето, като чист 
въздух, по-добро качество на водата и 
звукоизолация.

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 
отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението на 
ЕС, но не са ограничени до нея; 
подчертава, че в градовете елементи на 
„зелената“ инфраструктура, като 
например „зелени“ стени и покриви, 
гористи местности в градска среда, 
поляни, градини и парцели земя за 
обработване, носят ползи за здравето, 
като чист въздух, по-добро качество на 
водата и звукоизолация; подчертава, че 
инвестициите в „зелена“ 
инфраструктура за селските райони 
са също толкова важни и не следва да 
се пренебрегват, особено в контекста 
на лошото качество на въздуха в 
някои райони.

Or. en
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Изменение 61
Георге Фалка, Мариан-Жан Маринеску, Елжбета Катажина Лукачийевска, Андор 
Дели, Елисавет Воземберг-Вриониди, Беноа Лютджен, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 
отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението на 
ЕС; подчертава, че в градовете елементи 
на „зелената“ инфраструктура, като 
например „зелени“ стени и покриви, 
гористи местности в градска среда, 
градини и парцели земя за обработване, 
носят ползи за здравето, като чист 
въздух, по-добро качество на водата и 
звукоизолация.

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 
отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението на 
ЕС; подчертава, че в градовете елементи 
на „зелената“ инфраструктура, като 
например „зелени“ стени и покриви, 
гористи местности в градска среда, 
градини и парцели земя за обработване, 
носят ползи за здравето, като чист 
въздух, по-добро качество на водата и 
звукоизолация. Географското 
означение също създава възможности 
за свързване на градските и селските 
райони и осигурява привлекателни 
места за живот и работа. Освен това 
промяната на предназначението на 
земята в градовете за целите на 
географските означения може да е 
ефективен от гледна точка на 
разходите и икономически 
жизнеспособен начин те да станат 
по-устойчиви, по-издръжливи, по-
екологосъобразни и по-здравословни;

Or. en

Изменение 62
Карлес Пучдемон и Казамажо

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 
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отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението на 
ЕС; подчертава, че в градовете елементи 
на „зелената“ инфраструктура, като 
например „зелени“ стени и покриви, 
гористи местности в градска среда, 
градини и парцели земя за обработване, 
носят ползи за здравето, като чист 
въздух, по-добро качество на водата и 
звукоизолация.

отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението на 
ЕС; подчертава, че в градовете елементи 
на „зелената“ инфраструктура, като 
например „зелени“ стени и покриви, 
гористи местности в градска среда, 
градини и парцели земя за обработване, 
носят ползи за здравето, като чист 
въздух, по-добро качество на водата и 
звукоизолация; счита, че решенията 
за „зелена“ инфраструктура следва да 
се прилагат и чрез иновативни 
технологии и политики в неградски 
среди, за да може никой да не бъде 
изоставен и да се избегне разпокъсване 
на екосистемите, както и да се 
уеднаквят различните области на 
даден регион;

Or. en

Изменение 63
Анна Депарне-Груненберг

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 
отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението на 
ЕС; подчертава, че в градовете елементи 
на „зелената“ инфраструктура, като 
например „зелени“ стени и покриви, 
гористи местности в градска среда, 
градини и парцели земя за обработване, 
носят ползи за здравето, като чист 
въздух, по-добро качество на водата и 
звукоизолация.

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 
отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението на 
ЕС; подчертава, че в градовете елементи 
на „зелената“ инфраструктура, като 
например „зелени“ стени и покриви, 
гористи местности в градска среда, 
градини и парцели земя за обработване, 
носят ползи за здравето, като чист 
въздух, по-добро качество на водата и 
звукоизолация; подчертава 
значението на подходящите 
инвестиции във велосипедна 
инфраструктура и друга активна 
градска мобилност, както и на 
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финансово достъпния 
екологосъобразен колективен 
транспорт, за да се подобри 
общественото здраве и да се намалят 
задръстванията;

Or. en

Изменение 64
Рована Плумб, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 
отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението на 
ЕС; подчертава, че в градовете елементи 
на „зелената“ инфраструктура, като 
например „зелени“ стени и покриви, 
гористи местности в градска среда, 
градини и парцели земя за обработване, 
носят ползи за здравето, като чист 
въздух, по-добро качество на водата и 
звукоизолация.

5. призовава за прилагане на 
„зелени“ инфраструктурни решения и 
отбелязва, че те са особено важни в 
градската среда, където живее 
приблизително 70% от населението на 
ЕС; в това отношение приветства 
засилващата се амбиция в много 
градове за значително намаляване на 
автомобилния трафик чрез 
коригиране на правилата за движение 
и проектирането на пътищата в 
полза на пешеходците и 
велосипедистите; подчертава, че в 
градовете елементи на „зелената“ 
инфраструктура, като например 
„зелени“ стени и покриви, гористи 
местности в градска среда, градини и 
парцели земя за обработване, носят 
ползи за здравето, като чист въздух, по-
добро качество на водата и 
звукоизолация.

Or. en

Изменение 65
Вера Такс, Джозиан Кутаяр, Исабел Гарсия Муньос, Мариане Винд, Джузепе 
Ферандино, Рована Плумб, Сара Сердаш, Йоан Даниелсон, Мария Грапини

Проект на становище
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Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. подчертава важността на 
Фонда за справедлив преход с цел 
гарантиране на справедлив, 
приобщаващ и социално приемлив 
преход към неутралност по 
отношение на климата, при който 
никой не е изоставен и е 
предотвратена енергийната бедност; 
подчертава нуждата да се 
подпомогне повишаването на 
квалификацията и 
преквалификацията на работниците 
и търсещите работа лица в 
транспортния сектор, като се обърне 
специално внимание на 
многообразието и равенството 
между половете; подчертава 
нуждата от устойчиви инвестиции в 
МСП, в интелигентна и устойчива 
мобилност, както и в 
екологосъобразна транспортна 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 66
Исабел Гарсия Муньос, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. отбелязва, че селските и 
междинните райони обхващат 88% 
от територията на ЕС, дом са на 
55% от неговото население, 
генерират 43% от неговата брутна 
добавена стойност и осигуряват 56% 
от работните места в Съюза: 
подчертава, че поради това 
развитието на селските райони е 
ключово за териториалното и 
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социално-икономическото 
сближаване; приканва Комисията да 
изготви Програма за селските райони 
с цялостен подход, който да 
оправомощава селските общности да 
предприемат, наред с другото, 
действия по преминаване към 
неутралност по отношение на 
климата, включително прехода към 
по-устойчиви и интелигентни видове 
транспорт;

Or. en

Изменение 67
Георге Фалка, Мариан-Жан Маринеску, Елжбета Катажина Лукачийевска, Андор 
Дели, Елисавет Воземберг-Вриониди, Беноа Лютджен, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. призовава Европейската 
комисия да спомогне за увеличаване на 
процента санирани сгради и да 
подпомогне схемите за подобряване на 
енергийната ефективност в 
жилищното настаняване в 
европейските градове, за да се подобри 
тяхната ефективност, предвид 
факта, че между една трета и 
половината от енергията в градовете 
се изразходва за отопление. Предвид 
количеството стари жилищни и 
други сгради в градовете, процентите 
на санирани сгради трябва да се 
увеличат от три до пет пъти спрямо 
текущото им равнище, за да се 
доближат до сценария за 1,5 градуса 
съгласно Парижкото споразумение;

Or. en

Изменение 68
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Карлес Пучдемон и Казамажо

Проект на становище
Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. подчертава, че политиката на 
сближаване следва да изпълнява по-
силна роля в подпомагането на 
мерките за предотвратяване на 
риска, съсредоточени върху 
адаптирането към настоящите и 
бъдещите въздействия на 
изменението на климата, като се 
вземат предвид, наред с другото, 
основаните на екосистемите подходи 
и природосъобразните решения за 
разработване на нови 
инфраструктури; счита, че по линия 
на политиката на сближаване следва 
да се модернизират и съществуващи 
инфраструктури, за да се обхване 
приемането на мерки, свързани с 
изменението на климата, на 
регионално и местно равнище;

Or. en

Изменение 69
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 5а (нов)

Проект на становище Изменение

5а. припомня дълбоките промени, 
които протичат в туристическия 
сектор, ускорявани от въздействието 
на COVID-19: промяна на търсенето 
към предложения с по-местен и по-
екологичен характер и към 
туристически инфраструктури с по-
малки размери. Подчертава, че в това 
отношение селският туризъм 
представлява истински лост за 
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популяризиране на изоставените 
региони, при условие че в тях се 
направят инвестиции, за да бъдат 
изведени от състоянието на 
изолация;

Or. fr

Изменение 70
Рована Плумб

Проект на становище
Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. подчертава важността на 
нови екологосъобразни технологии за 
устойчива, интелигентна и 
автоматизирана мобилност и 
логистика във всички видове 
транспорт, включително чрез услуги 
за издаване на билети и за технологии 
за безпрепятствена мобилност;

Or. en

Изменение 71
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 5a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. призовава да се отдели 
специален бюджет за туризма, за да 
се осигури по-стабилна основа на 
МСП и да се гарантират по-добри 
възможности в този сектор;

Or. ro
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Изменение 72
Исабел Гарсия Муньос, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. подчертава, че в слабо 
населените райони, които обикновено 
страдат от недостиг на качествени 
транспортна инфраструктура и 
услуги, гражданите разчитат на 
личните си превозни средства; 
припомня, че честотата на услугите 
за обществен колективен транспорт 
следва да се увеличи, за да се подобри 
свързаността и достъпността на 
тези слабо населени райони; 
призовава Комисията да вземе 
предвид тези особености в 
различните законодателни 
инициативи в областта на 
транспорта, насочени към 
интелигентна и устойчива 
мобилност; призовава държавите 
членки да включат тези нужди и 
предизвикателства в своите 
национални планове;

Or. en

Изменение 73
Карлес Пучдемон и Казамажо

Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. настоятелно призовава 
Комисията, държавите членки и, ако 
е приложимо, регионите и местните 
органи да използват политиката на 
сближаване, за да изготвят 
транспортни и инфраструктурни 
проекти, при които нуждата на 
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хората от мобилност е приведена в 
съответствие с максималното 
зачитане на природата и нейните 
екосистеми; счита, че Комисията, 
държавите членки и, ако е 
приложимо, регионите и местните 
органи следва винаги да постигат най-
доброто равновесие между нуждата 
от подобряване и увеличаване на 
инфраструктурата и опазването на 
природата и екосистемите;

Or. en

Изменение 74
Вера Такс, Исабел Гарсия Муньос, Мариане Винд, Андрис Америкс, Джузепе 
Ферандино, Рована Плумб, Сара Сердаш, Йоан Даниелсон, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. насърчава подкрепата за траен 
преход от автомобилен към 
железопътен транспорт и 
корабоплаване по вътрешните водни 
пътища, както е предвидено в 
Европейския зелен пакт; призовава за 
приоритетно разпределяне на 
средствата за сближаване за 
действия, с които се подкрепят 
мултимодални и цифрови решения, и 
действия, с които се изграждат, 
модернизират и завършват връзки на 
железопътната мрежа и 
вътрешните водни пътища с 
пристанища и други мултимодални 
центрове, за да се улесни преходът 
към други видове транспорт;

Or. en

Изменение 75
Анна Депарне-Груненберг
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Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. подкрепя използването на 
средствата за сближаване в 
устойчивата градска мобилност, 
например чрез текущите планове за 
устойчива градска мобилност, и 
счита, че размерът на такова 
финансиране следва да се увеличи, за 
да могат повече градски райони да се 
възползват от него; насърчава по-
нататъшното развиване на 
ефективни решения за устойчива 
мобилност също и в селските, и в по-
слабо населените райони в Съюза;

Or. en

Изменение 76
Георге Фалка, Мариан-Жан Маринеску, Елжбета Катажина Лукачийевска, Андор 
Дели, Елисавет Воземберг-Вриониди, Беноа Лютджен, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. приветства единния наръчник, 
който вече обхваща седем фонда на 
ЕС, изпълнявани в партньорство с 
държавите членки („споделено 
управление“). Приветства също 
предложението на Комисията за по-
леки проверки за програмите с добри 
постижения, като се разчита в по-
силна степен на националните 
системи и на разширяването на 
принципа на „единния одит“, за да се 
избегне дублирането на проверки;

Or. en
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Изменение 77
Рована Плумб, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. подчертава ролята на 
местните и регионалните власти 
(МРВ) за смекчаването и 
адаптирането към изменението на 
климата чрез цялостни стратегии за 
регионална интеграция, за да се 
гарантира устойчиво развитие, без 
никой да бъде изоставен;

Or. en

Изменение 78
Вера Такс, Исабел Гарсия Муньос, Мариане Винд, Джузепе Ферандино, Сара 
Сердаш, Йоан Даниелсон

Проект на становище
Параграф 5в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. подчертава, че иновациите и 
цифровизацията играят ключова роля 
за декарбонизацията на 
транспортния сектор в 
съответствие с амбициите на 
Европейския зелен пакт; подчертава 
необходимостта от засилване на 
финансовата подкрепа от средствата 
за сближаване за научни изследвания 
и иновации в решения за мобилност с 
ниски и нулеви емисии, по-специално 
по отношение на авангардните 
технологии и интелигентната 
мобилност за всички видове 
транспорт, включително 
алтернативни горива, като например 
акумулаторни батерии и въглерод, и 
устойчиви инфраструктурни 
проекти; призовава инвестициите в 
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изкопаеми горива да се изключат от 
финансиране по линия на политиката 
на сближаване;

Or. en

Изменение 79
Рована Плумб, Вера Такс

Проект на становище
Параграф 5в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. припомня колко е важно да се 
подпомага секторът на туризма, по-
специално чрез инвестиции, които 
допринасят за възстановяване, 
дългосрочна конкурентоспособност и 
устойчивост на сектора и неговите 
вериги за създаване на стойност, като 
се подпомагат операции за 
насърчаване на устойчив, достъпен, 
иновативен и цифров туризъм, 
включително в екотуризъм, селски 
туризъм, морски туризъм, културен 
туризъм, велосипеден туризъм и 
железопътен туризъм.

Or. en

Изменение 80
Георге Фалка, Мариан-Жан Маринеску, Елжбета Катажина Лукачийевска, Андор 
Дели, Елисавет Воземберг-Вриониди, Беноа Лютджен, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 5в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. приветства новата рамка за 
проекти, с която се въвежда годишен 
преглед на резултатите под формата 
на политически диалог между 
органите на програмите и 
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Комисията;

Or. en

Изменение 81
Вера Такс, Джозиан Кутаяр, Исабел Гарсия Муньос, Мариане Винд, Андрис 
Америкс, Джузепе Ферандино, Рована Плумб, Сара Сердаш, Йоан Даниелсон, 
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 5г (нов)

Проект на становище Изменение

5г. счита, че ефективният и 
финансово достъпен обществен 
транспорт е в основата на 
постигането на устойчива градска и 
селска мобилност; подчертава 
нуждата от засилено подпомагане на 
мрежите и автомобилните паркове 
на обществения транспорт на 
местно и регионално равнище и в 
трансгранични области като 
ефективен инструмент за прехода 
към мобилност с ниски емисии, 
особено в метрополните центрове, 
както и за свързаността в селските 
райони, за да се насърчи 
териториалното сближаване; 
насърчава финансовата подкрепа за 
всеобхватна велосипедна и пешеходна 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 82
Георге Фалка, Мариан-Жан Маринеску, Елжбета Катажина Лукачийевска, Андор 
Дели, Елисавет Воземберг-Вриониди, Беноа Лютджен, Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 5г (нов)

Проект на становище Изменение
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5г. подчертава колко е важно, че 
най-отдалечените региони ще 
продължат да се ползват от 
специално подпомагане от страна на 
ЕС;

Or. en

Изменение 83
Вера Такс, Мариане Винд, Андрис Америкс, Джузепе Ферандино, Рована Плумб, 
Сара Сердаш, Йоан Даниелсон, Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 5д (нов)

Проект на становище Изменение

5д. счита, че пътническият 
железопътен транспорт следва да 
бъде истинска алтернатива на 
индивидуализираните видове 
транспорт и на полетите на къси и 
средни разстояния; следователно 
насърчава мерките и финансовата 
подкрепа за възстановяване на 
местните, регионалните и 
междурегионалните железопътни 
линии, за подобряване на 
трансграничното сътрудничество 
между местните, регионалните и 
националните органи, за 
възстановяване на европейската 
мрежа от нощни влакове, за 
разработване на единна и прозрачна 
система за резервиране на билети и за 
насърчаване на устойчив туризъм; 
насърчава стремежа към по-евтин, 
по-ефективен и по-привлекателен 
железопътен транспорт и приноса 
му за намаляване на произшествията 
и емисиите на CO2;

Or. en


