
AM\738295BG.doc PE409.803v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по регионално развитие

2008/2026(BUD)

19.8.2008

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 5

Проектостановище
Miloš Koterec
(PE409.469v01-00)

относно общия проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 
2009 г.
(C6-0000/2008 - 2008/2026(BUD))



PE409.803v02-00 2/5 AM\738295BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion

Изменение1
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява безпокойство от 
значителното намаляване спрямо 
2008 г. на размера на средства за 
плащания по структурните фондове 
и очаква, че Европейската комисия 
отново ще преразгледа изходното 
положение;

Or. pl

Изменение 2
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да стартира
пилотен проект, който да подкрепя 
изучаването на езиците на съседни 
държави и изграждането на мрежа за 
сътрудничество и обмен на най-добри 
практики с оглед по-доброто 
разбирателство и комуникация 
между регионите; препоръчва 
принцип на проекта да бъде 
подкрепата за обучението по езици на 
съседни държави на взаимна основа и 
изграждането на платформа за обмен 
на добри практики и 
междурегионално сътрудничество.
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Изменение 3
Nathalie Griesbeck

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да стартира
пилотен проект „Евродистрикт”, 
насочен към създаването на 
интегрирано административно 
равнище, което да надхвърли нивото 
на обикновеното трансгранично 
сътрудничество, предвидено от 
Регламент № 1082/2006 (ЕО) на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юли 2006 г. относно 
Европейската група за териториално 
сътрудничество (ЕГТС)1; допълва 
също така, че целта на този пилотен 
проект е проучването на правната 
основа за създаването на интегриран 
представителен орган, който да 
разполага с правомощия да взема 
независими решения и в който да се 
обединят трансгранични общности в 
следните области: транспорт, 
икономическо развитие, 
хармонизация на фискалните 
политики, околна среда, отпадъци, 
туризъм, култура, отдих, социална 
политика, здравеопазване, двуезично 
образование и професионално 
обучение, сигурност;
_______
1 ОВ L 210 от 31.07.2006 г., стр. 19.

Or. fr
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Изменение 4
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да стартира
пилотен проект, за да насърчава 
познаването на и използването на 
опита от Регионалната политика на 
ЕС в трети държави чрез 
организирането на международни 
събития, изграждането на мрежа от
регионални и местни заинтересовани 
страни, чрез разработването на 
съвместни проекти и развитието на 
нови регионални партньорства, както 
и чрез обмена на добри практики; 
счита, че подобен пилотен проект ще 
способства за насърчаването на 
ценностите и политиките на 
сближаване на ЕС чрез тези 
регионални диалози; препоръчва 
Комисията да сътрудничи с Форума 
за глобални асоциации на региони 
(FOGAR) и Обединените градове и 
местните органи на управление, за да 
се осигури взаимодействието и 
взаимното допълване между 
респективните им действия в тази 
област;

Or. en

Изменение 5
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да пусне в 
действие пилотен проект, насочен 
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към развитието на „Еразъм за 
представителите на местно 
равнище” с цел да се допринесе за 
обмена на добри практики по 
отношение на управлението и по 
този начин да предизвика процес на 
непрекъснато обучение, предназначен 
за многобройните заинтересовани 
участници, особено за 
представителите на регионалните и 
местните администрации; 
препоръчва в тази връзка политиките 
на регионално и градско равнище да 
бъдат включени в стратегия за 
интегрирано развитие, която не е 
възможна без подобряване на 
управлението;

Or. fr
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