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Изменение 1
Maria Petre

Проектостановище 
Тире 1

Проектостановище Изменение

- подчертава ролята на регионите за 
икономическото и социално развитие и 
във връзка с това, значението на 
Предприсъединителния инструмент 
(IPA), който да съпътства страните от 
Западните Балкани в процеса на 
демократизация и икономическа и 
социална трансформация, както и да ги 
приближи до структурите на ЕС;

- подчертава ролята на регионите за 
икономическото и социално развитие и 
във връзка с това, значението на 
Предприсъединителния инструмент 
(IPA), който да съпътства страните от 
Западните Балкани в процеса на 
демократизация, икономическа и 
социална трансформация и привеждане 
в съответствие с европейските 
стандарти, както и да ги приближи до 
структурите на ЕС;

Or. fr

Изменение 2
Gisela Kallenbach

Проектостановище 
Тире 1 а (ново)

Проектостановище Изменение

- посочва, че съществуват значителни 
различия в икономическите и 
търговските отношения с отделните 
страни от Западните Балкани; по 
тази причина настоятелно призовава 
да се направят необходимите изводи 
от опита, придобит във връзка с 
досегашния процес на разширяване, и 
различните компоненти на 
Предприсъединителния инструмент 
да получат по-гъвкава и съобразена с 
потребностите насоченост, като се 
постави ударение върху устойчивото 
развитие на регионите; 
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Or. de

Изменение 3
Gisela Kallenbach

Проектостановище 
Тире 1 б (ново)

Проектостановище Изменение

- настоятелно призовава при 
подпомагането предимство да 
получат национални планове за 
развитие, които отчитат както 
икономическото развитие на 
градските центрове, така и на 
селските райони; в тази връзка 
подчертава особеното значение на 
насърчаването на съответните 
програми за образование и обучение, 
както и за повишаване на 
квалификацията; 

Or. de

Изменение 4
Gisela Kallenbach

Проектостановище 
Тире 2

Проектостановище Изменение

- призовава Комисията и държавите-
членки да осигурят 
Предприсъединителния инструмент с 
допълнителни финансови средства, 
необходими за разработването на по-
амбициозни проекти и за оказването на 
действителна помощ на местно и 
регионално равнище;

- призовава Комисията и държавите-
членки да осигурят 
Предприсъединителния инструмент с 
допълнителни финансови средства, 
необходими за разработването на 
съобразени с потребностите проекти 
и за оказването на ефективна и 
концентрирана помощ на местно и 
регионално равнище; подчертава 
значението на проекти от типа „от 
хората за хората” (people-to-people), 
които са особено подходящи за целта 



AM\747384BG.doc 5/8 PE414.257v02-00

BG

посланието за европейската добавена 
стойност да достигне до местното 
население;

Or. de

Изменение 5
Maria Petre

Проектостановище 
Тире 2

Проектостановище Изменение

- призовава Комисията и държавите-
членки да осигурят 
Предприсъединителния инструмент с 
допълнителни финансови средства, 
необходими за разработването на по-
амбициозни проекти и за оказването на 
действителна помощ на местно и 
регионално равнище;

- призовава Комисията и държавите-
членки да използват евентуалните 
налични фондове от други програми с 
цел да осигурят Предприсъединителния 
инструмент с допълнителни финансови 
средства, необходими за разработването 
на по-амбициозни проекти и за 
оказването на действителна помощ на 
местно и регионално равнище;

Or. fr

Изменение 6
Gisela Kallenbach

Проектостановище 
Тире 4

Проектостановище Изменение

- приветства факта, че един от 
приоритетите на 
Предприсъединителния инструмент е да 
допринесе за развитието на 
институционалния и административен 
капацитет на Западните Балкани, както 
на национално, така и на регионално 
равнище, и насърчава Комисията да 
засили тази част от дейността си, с цел 
да стимулира развитието на 

- приветства факта, че един от 
приоритетите на 
Предприсъединителния инструмент е да 
допринесе за развитието на 
институционалния и административен 
капацитет на Западните Балкани, както 
на национално, така и на регионално 
равнище; насърчава Комисията да 
засили тази част от дейността си, с цел 
да стимулира развитието на 
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управлението и да подготви тези страни 
и региони за усвояването в бъдеще на 
структурните фондове;

управлението и да подготви тези страни 
и региони за усвояването в бъдеще на 
структурните фондове; настоятелно 
призовава Комисията да гарантира 
висока степен на прозрачност при 
изграждането на институциите, 
както и да предприеме подходящи 
мерки с цел предотвратяване на 
корупцията;

Or. de

Изменение 7
Maria Petre

Проектостановище 
Тире 4

Проектостановище Изменение

- приветства факта, че един от 
приоритетите на
Предприсъединителния инструмент е за
допринесе за развитието на 
институционалния и административен 
капацитет на Западните Балкани, както 
на национално, така и на регионално 
равнище, и насърчава Комисията да 
засили тази част от дейността си, с цел 
да стимулира развитието на 
управлението и да подготви тези страни 
и региони за усвояването в бъдеще на 
структурните фондове;

- приветства факта, че един от 
приоритетите на 
Предприсъединителния инструмент е да
допринесе за развитието на 
институционалния и административен 
капацитет на Западните Балкани, както 
на национално, така и на регионално 
равнище, и насърчава Комисията да 
засили тази част от дейността си, с цел 
да стимулира развитието на 
управлението и да подготви тези страни 
и региони за усвояването на 
структурните фондове, както и за 
участието в регионалната политика 
на ЕС в бъдеще;

Or. fr

Изменение 8
Maria Petre

Проектостановище 
Тире 5
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Проектостановище Изменение

- подчертава значението на 
трансграничното сътрудничество за 
разработване на общи проекти и за 
установяване на устойчиви връзки 
между регионите на Западните Балкани 
и тези на ЕС; подчертава също така, че 
ползите от подобно сътрудничество са 
не само от икономически характер, но 
имат и политическо и човешко 
измерение, позволявайки сближаване 
между народите и правителствата;

подчертава значението на 
трансграничното и 
транснационалното сътрудничество за 
разработване на общи проекти и за 
установяване на устойчиви връзки, 
както между регионите на Западните 
Балкани, така и между тях и 
регионите на държавите-членки на 
ЕС; подчертава също така, че ползите от 
подобно сътрудничество са не само от 
икономически характер, но имат и 
политическо и човешко измерение, 
позволявайки сближаване между 
народите и правителствата, като 
гарантират в дългосрочен план 
стабилността и просперитета на 
този регион;

Or. fr

Изменение 9
Gisela Kallenbach

Проектостановище 
Тире 6

Проектостановище Изменение

- насърчава регионите на ЕС да поемат 
инициативата за осъществяване на 
трансгранични проекти с регионите на 
Западните Балкани с оглед на 
установяването на тясно и дългосрочно 
сътрудничество на регионално равнище, 
както и за обмяна на опит и добри 
практики в рамките на европейските 
мрежи за регионално сътрудничество.

- насърчава регионите на ЕС да поемат 
инициативата за осъществяване на 
трансгранични проекти с регионите на 
Западните Балкани с оглед на 
установяването на тясно и дългосрочно 
сътрудничество на регионално равнище, 
както и за обмяна на опит и добри 
практики в рамките на европейските 
мрежи за регионално сътрудничество;
счита, че укрепването на Съвета за 
регионално сътрудничество може да 
насърчи сътрудничеството в региона.

Or. de
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Изменение 10
Maria Petre

Проектостановище 
Тире 6 а (ново)

Проектостановище Изменение

- подчертава необходимостта да се 
вземе под внимание развитието на 
икономическото и търговското 
сътрудничество между Европейския 
съюз и региона на Западните Балкани 
конкретно в Дунавския регион с цел да 
се допринесе за използването на 
потенциала на този регион.

Or. fr
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