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Изменение 1
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства включването на 
трансграничното сътрудничество в 
обхвата на регламента относно 
Инструмента на европейската политика 
за добросъседство като стратегически 
инструмент за разработването на общи 
проекти и за укрепването на 
отношенията между страните, попадащи 
в рамките на европейската политика за 
добросъседство, и държавите-членки; 
набляга обаче на необходимостта от 
специфични инструменти за 
гарантиране на редовен и прецизен
мониторинг на управлението и 
изпълнението на съвместни 
оперативни програми от двете страни на 
границите на ЕС;

1. приветства включването на 
трансграничното сътрудничество в 
обхвата на регламента относно 
Инструмента на европейската политика 
за добросъседство като стратегически 
инструмент за разработването на общи 
проекти и за укрепването на 
отношенията между страните, попадащи 
в рамките на европейската политика за 
добросъседство, и държавите-членки; 
набляга обаче на необходимостта от 
създаване на специфични инструменти,
за да се гарантира редовен мониторинг 
на управлението и процеса на 
изпълнение на съвместни оперативни 
програми от двете страни на границите 
на ЕС;

Or. en

Изменение 2
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква, че трансграничното 
сътрудничество следва да допринесе 
за интегрираното и устойчиво 
регионално развитие между 
съседните погранични райони, както 
и за хармоничната териториална 
интеграция между Общността и 
съседните страни; отбелязва, че най-
доброто средство за постигане на 
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тази цел е да се съчетаят целите на 
външната политика с целите и 
действията на политиката за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване;

Or. es

Изменение 3
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава необходимостта от 
подобряване на съгласуваността 
между териториалното 
сътрудничество, съгласно 
политиката за икономическо, 
социално и териториално 
сближаване, и външния елемент на 
трансграничното сътрудничество, а 
именно страните кандидатки, 
страните, попадащи в рамките на 
европейската политика за 
добросъседство, Руската федерация и 
страните, които са в съседство с най-
отдалечените региони;

Or. es

Изменение 4
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да изготви 
подробен общ преглед на всички 
съвместни оперативни програми, 

2. призовава Комисията да изготви 
подробен общ преглед на всички 
съвместни оперативни програми, 
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одобрени за периода 2007-2013 г., 
заедно с оценка на степента, в която са 
били спазени принципите на 
прозрачност, ефикасност и 
партньорство при изпълнението на 
проектите; поощрява Комисията да 
изготви опис на проблемите, които най-
често срещат органите за управление 
както в пограничните региони на ЕС, 
така и в страните, попадащи в рамките 
на европейската политика за 
добросъседство, за да се открият по-
подходящи решения за тях за 
следващия програмен период;

одобрени за периода 2007-2012 г., 
заедно с оценка на степента, в която са 
били спазени принципите на 
прозрачност, ефикасност и 
партньорство при изпълнението на 
проектите; поощрява Комисията да 
изготви опис на проблемите, които най-
често срещат органите за управление 
както в пограничните региони на ЕС, 
така и в страните, попадащи в рамките 
на европейската политика за 
добросъседство, за да се открият по-
подходящи решения за следващия 
програмен период;

Or. en

Изменение 5
Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. съжалява за ограниченото прилагане 
на принципа на субсидиарността, както 
се посочва в първите доклади относно 
изпълнението на програмите; поради 
това призовава Комисията да насърчава 
по-голямо участие от страна на 
регионалните и местни органи, при по-
децентрализиран подход, както в 
управлението на програмите, така и в 
изпълнението на проектите;

3. съжалява за ограниченото прилагане 
на принципа на субсидиарността, както 
се посочва в първите доклади относно 
изпълнението на програмите; поради 
това призовава Комисията да насърчава 
по-голямо участие от страна на 
регионалните и местни органи, при по-
децентрализиран подход, както в 
управлението на програмите, така и в 
изпълнението на проектите; отбелязва, 
че създаването на работещи
децентрализирани структури е 
съществена предпоставка за 
успешното изпълнение на проектите 
по европейската политика за 
добросъседство;

Or. de
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Изменение 6
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. съжалява за ограниченото прилагане 
на принципа на субсидиарността, както 
се посочва в първите доклади относно 
изпълнението на програмите; поради 
това призовава Комисията да насърчава 
по-голямо участие от страна на 
регионалните и местни органи, при по-
децентрализиран подход, както в 
управлението на програмите, така и в 
изпълнението на проектите;

3. съжалява за ограниченото прилагане 
на принципа на субсидиарността, както 
се посочва в първите доклади относно 
изпълнението на програмите; поради 
това призовава Комисията да насърчава 
по-голямо участие на регионалните и 
местни органи, при по-децентрализиран 
подход, както в управлението на 
програмите, така и в изпълнението на 
проектите;

Or. en

Изменение 7
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление относно 
установената липса на съгласуваност 
между финансирането по Инструмента 
на европейската политика за 
добросъседство и Европейския фонд за 
регионално развитие и призовава за по-
строго прилагане на съществуващите 
инструменти с цел да се хармонизират 
правилата, да се опростят 
процедурите и да се избегне 
припокриването на действията; очаква, 
в този контекст, информация от 
Комисията относно въведените 
контролни механизми за избягване на 
двойното финансиране;

4. изразява съжаление относно 
установената липса на съгласуваност 
между финансирането по Инструмента 
на европейската политика за 
добросъседство и Европейския фонд за 
регионално развитие и призовава за 
опростяване на процедурите и 
хармонизиране на правилата, за да се 
постигне по-добро прилагане на 
съществуващите инструменти и да се 
избегне припокриването на действията; 
очаква, в този контекст, информация от 
Комисията относно въведените 
контролни механизми за избягване на 
двойното финансиране;

Or. en
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Изменение 8
Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. смята, че следва да се прилага 
интегриран подход, който да 
гарантира необходимата 
съгласуваност между нивата (от 
местно до европейско), секторните 
политики и програмите за 
предоставяне на субсидии;

Or. de

Изменение 9
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поощрява Комисията да улесни 
обмена на опит и най-добри практики 
при трансграничното сътрудничество 
между програмите и проектите по 
европейската политика за 
добросъседство и действията, 
предприемани съгласно целта за 
"европейско териториално 
сътрудничество"; смята в частност, че 
следва да се подпомагат инициативите, 
свързани с обучение и двустранен обмен 
на държавни служители; предлага, в 
този контекст, периодични анализи на 
постигнатите подобрения, що се отнася 
до изграждането на капацитет и 
институционалното изграждане, от 
двете страни на границите на ЕС;

5. поощрява Комисията да улесни 
обмена на опит и най-добри практики 
при трансграничното сътрудничество 
между програмите и проектите по 
европейската политика за 
добросъседство и действията, 
предприемани съгласно целта за 
„европейско териториално 
сътрудничество” и съгласно вече 
приключилата инициатива на 
Общността Interreg III A; смята в 
частност, че следва да се подпомагат
инициативите, свързани с обучение и 
двустранен обмен на държавни 
служители; предлага, в този контекст, 
периодични анализи на постигнатите 
подобрения, що се отнася до 
изграждането на капацитет и 
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институционалното изграждане, от 
двете страни на границите на ЕС;

Or. pl

Изменение 10
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. поощрява Комисията да улесни 
обмена на опит и най-добри практики 
при трансграничното сътрудничество 
между програмите и проектите по 
европейската политика за 
добросъседство и действията, 
предприемани съгласно целта за 
"европейско териториално 
сътрудничество"; смята в частност, че 
следва да се подпомагат инициативите, 
свързани с обучение и двустранен обмен 
на държавни служители; предлага, в 
този контекст, периодични анализи на 
постигнатите подобрения, що се отнася 
до изграждането на капацитет и 
институционалното изграждане, от 
двете страни на границите на ЕС;

5. поощрява Комисията да улесни 
обмена на опит и най-добри практики 
при трансграничното сътрудничество 
между програмите и проектите по 
европейската политика за 
добросъседство и действията, 
предприемани съгласно целта за 
"европейско териториално 
сътрудничество"; смята в частност, че 
следва да се подпомагат инициативите, 
свързани с обучение (включително 
програми за изучаване на езиците на 
съседните страни) и двустранен обмен 
на държавни служители; предлага, в 
този контекст, периодични анализи на 
постигнатите подобрения, що се отнася 
до изграждането на капацитет и 
институционалното изграждане, от 
двете страни на границите на ЕС;

Or. pl

Изменение 11
Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. смята, че улеснените контакти 
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между хората и личният опит по 
отношение на демокрацията и 
върховенството на закона са 
предпоставка за оптималното
осъществяване на проектите по 
европейската политика за 
добросъседство; поради това 
приканва държавите-членки на ЕС и 
партньорите по европейската 
политика за добросъседство да 
прилагат проекти за облекчаване на 
визовия режим както между ЕС и 
партньорите по европейската 
политика за добросъседство, така и 
между отделните съседни държави;

Or. de

Изменение 12
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приканва Комисията и 
националните, регионални и местни 
органи да насърчават програмите за 
двустранен обмен между градовете и 
регионите и да предоставят 
необходимата помощ за това с оглед 
изграждане на административен 
капацитет на местно и регионално 
ниво в съседните страни и 
насърчаване на програми за обмен за 
гражданското общество, както и 
микропроекти;

Or. es
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Изменение 13
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приканва Комисията активно да 
насърчава трансграничните 
икономически, социални и 
институционални връзки с оглед на 
слабото взаимодействие в това 
отношение между пограничните 
райони, чието местоположение 
сериозно възпрепятства тяхното 
развитие;

Or. pl

Изменение 14
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава значението на 
включването на въпросите, свързани с 
пола, равните възможности и 
специалните нужди на хората с 
увреждания и възрастните хора, във 
финансираните по Инструмента на 
европейската политика за 
добросъседство проекти;

Or. es

Изменение 15
Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. счита, че за да се изпълнят целите на 
основните програмни документи, 
отнасящи се до европейската политика 
за добросъседство, Инструментът на 
европейската политика за 
добросъседство следва да се 
съсредоточи върху една балансирана
стратегия между изтока и юга, с 
конкретни подходи за двата региона, 
помагайки по този начин на определени 
региони да се запознаят с новаторски 
концепции за развитие, като се постигат 
общи цели и резултати.

7. счита, че за да се изпълнят целите на 
основните програмни документи, 
отнасящи се до европейската политика 
за добросъседство, Инструментът на 
европейската политика за 
добросъседство следва да се 
съсредоточи върху една балансирана 
стратегия между изтока и юга, с 
конкретни подходи за двата региона, 
помагайки по този начин на определени 
региони да приемат новаторски 
концепции за развитие, като се постигат 
общи цели и резултати.

Or. de

Изменение 16
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. посочва, че европейската 
политика за добросъседство 
предоставя отлична рамка за 
регионално сътрудничество по 
въпроси като околна среда, енергийна 
сигурност, култура, транспорт, 
управление на границите и миграция; 
подкрепя договарянето, където е 
възможно, на правно обвързващи 
споразумения в отделните сектори, 
благоприятстващи интегрирането на 
съвместните политики; подчертава 
по-конкретно необходимостта от 
инвестиции в разширяването на 
трансевропейските транспортни и 
енергийни мрежи така, че да 
обхващат страните от европейската 
политика за добросъседство;
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Or. es

Изменение 17
Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че действията за 
борба с климатичните промени и 
поощряването на енергийната 
ефективност са ключови области за 
по-доброто сътрудничество между 
ЕС и всички партньори по 
европейската политика за 
добросъседство; счита, че помощ 
следва да получават единствено 
проекти, които съответстват на 
принципите за устойчиво развитие; 

Or. de

Изменение 18
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. поощрява Комисията да 
представи предложение за по-добра 
политика за добросъседство, която да 
даде възможност на съседните 
страни, чиито преговори за 
присъединяване понастоящем имат 
малки шансове за успех, въпреки това 
да установят трайни връзки с ЕС;

Or. de
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