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Изменение 1
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. като има предвид, че политиката 
за сближаване на ЕС остава особено 
важен стълб в процеса на европейска 
интеграция и играе активна роля за 
намаляване на неравенствата и 
изоставането в развитието;

Or. es

Изменение 2
Bart Staes

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че регионалната политика на 
ЕС в продължение на много години е 
демонстрирала пред европейската 
общественост своята уникална 
„европейска добавена стойност” 
посредством ефективното насърчаване 
на икономическото и социално 
сближаване навсякъде в ЕС, като в 
същото време е допринасяла за 
постигането на целите на Лисабонската 
стратегия за растеж и работни места; 
противопоставя се следователно на 
всякакви опити за повторно 
национализиране на тази политика на 
Общността; отново изразява 
дългогодишната си позиция, че 
политиката за сближаване трябва да се 
отнася за цялата територия на ЕС и че 
по-голямата част от наличните 
финансовите ресурси следва да бъдат 

1. счита, че регионалната политика на 
ЕС в продължение на много години е 
демонстрирала пред европейската 
общественост своята уникална 
„европейска добавена стойност” 
посредством ефективното насърчаване 
на икономическото и социално 
сближаване навсякъде в ЕС, като в 
същото време е допринасяла за 
постигането на целите на Лисабонската 
стратегия за растеж и работни места; 
противопоставя се следователно на 
всякакви опити за повторно 
национализиране на тази политика на 
Общността; отново изразява 
дългогодишната си позиция, че 
политиката за сближаване трябва да се 
отнася за цялата територия на ЕС и че 
по-голямата част от наличните 
финансовите ресурси следва да бъдат 
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концентрирани върху нуждите на по-
слабо развитите региони;

концентрирани върху нуждите на по-
слабо развитите региони; призовава 
Комисията да извърши оценка на 
степента, до която програмите на 
структурните фондове могат да 
помогнат за постигане на конкретни 
цели на общностното 
законодателство, като целите, 
предвидени в общностното 
законодателство относно 
изменението на климата и 
енергетиката и в плана за действие 
относно биоразнообразието;

Or. en

Изменение 3
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че регионалната политика на 
ЕС в продължение на много години е 
демонстрирала пред европейската 
общественост своята уникална 
„европейска добавена стойност” 
посредством ефективното насърчаване 
на икономическото и социално 
сближаване навсякъде в ЕС, като в 
същото време е допринасяла за 
постигането на целите на Лисабонската 
стратегия за растеж и работни места; 
противопоставя се следователно на 
всякакви опити за повторно 
национализиране на тази политика на 
Общността; отново изразява 
дългогодишната си позиция, че 
политиката за сближаване трябва да се 
отнася за цялата територия на ЕС и че 
по-голямата част от наличните 
финансовите ресурси следва да бъдат 
концентрирани върху нуждите на по-
слабо развитите региони;

1. счита, че регионалната политика на 
ЕС в продължение на много години е 
демонстрирала пред европейската 
общественост своята уникална 
„европейска добавена стойност” 
посредством ефективното насърчаване 
на икономическото и социално 
сближаване навсякъде в ЕС, като в 
същото време е допринасяла за 
постигането на целите на Лисабонската 
стратегия за растеж и работни места и 
целите от Гьотеборг за устойчиво 
развитие; противопоставя се 
следователно на всякакви опити за 
повторно национализиране на тази 
политика на Общността; отново 
изразява дългогодишната си позиция, че 
политиката за сближаване трябва да се 
отнася за цялата територия на ЕС и че 
по-голямата част от наличните 
финансовите ресурси следва да бъдат 
концентрирани върху нуждите на по-
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слабо развитите региони;

Or. fr

Изменение 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че регионалната политика на 
ЕС в продължение на много години е 
демонстрирала пред европейската 
общественост своята уникална 
„европейска добавена стойност” 
посредством ефективното насърчаване 
на икономическото и социално 
сближаване навсякъде в ЕС, като в 
същото време е допринасяла за 
постигането на целите на Лисабонската 
стратегия за растеж и работни места; 
противопоставя се следователно на 
всякакви опити за повторно 
национализиране на тази политика на 
Общността; отново изразява 
дългогодишната си позиция, че 
политиката за сближаване трябва да се 
отнася за цялата територия на ЕС и че 
по-голямата част от наличните 
финансовите ресурси следва да бъдат 
концентрирани върху нуждите на по-
слабо развитите региони;

1. счита, че регионалната политика на 
ЕС в продължение на много години е 
демонстрирала пред европейската 
общественост своята уникална 
„европейска добавена стойност” 
посредством ефективното насърчаване 
на икономическото и социално 
сближаване навсякъде в ЕС, като в 
същото време е допринасяла за 
постигането на целите на Лисабонската 
стратегия за растеж и работни места; 
противопоставя се следователно на 
всякакви опити за повторно 
национализиране на тази политика на 
Общността; отново изразява 
дългогодишната си позиция, че 
политиката за сближаване трябва да се 
отнася за цялата територия на ЕС и че 
по-голямата част от наличните 
финансовите ресурси следва да бъдат 
концентрирани върху нуждите на най-
бедните региони;

Or. pl

Изменение 5
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. счита, че политиката за 
сближаване все още се нуждае от 
укрепване и че следва да се постави 
по-голям акцент върху добавената 
стойност, която тя създава; затова 
призовава за разпределянето на 
достатъчно финансови ресурси за 
политиката за сближаване на 
общностно ниво;

Or. fr

Изменение 6
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че независимо от 
постигнатия напредък в 
сближаването в ЕС, несъмнените 
неравенства остават големи и все 
още съществуват огромни разлики 
между държавите-членки по 
отношение на нивата на 
благосъстояние, в т. ч. случаи на 
постоянно различие в продължение на
няколко години;

Or. pt

Изменение 7
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)
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Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че структурната 
политика трябва да има за свои 
първостепенни цели намаляването на 
различията в нивото на развитие на 
регионите, насърчаването на 
реалното сближаване и 
стимулирането на икономическия 
растеж и заетост, и че тя трябва да 
бъде инструмент за преразпределяне 
и компенсиране на повишените 
разходи в резултат от единния пазар, 
икономическия и паричен съюз и 
либерализацията на международната 
търговия за държавите-членки и 
регионите на Съюза в по-
неблагоприятно положение;

Or. pt

Изменение 8
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. изразява загриженост от факта, 
че в някои региони финансирането от 
Общността не е било достатъчно за 
компенсиране на неблагоприятните
последици от единния пазар, 
икономическия и паричен съюз и 
либерализацията на международната 
търговия; затова призовава 
Комисията да предприеме задълбочен 
анализ на последиците от Пакта за 
стабилност и растеж, въвеждането 
на еврото и либерализацията на 
вътрешния и външния пазар върху 
политиката за сближаване и 
сближаването в ЕС;
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Or. pt

Изменение 9
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че е задължително да се 
гарантира адекватно финансиране за 
периода след 2013 г., за да се позволи на 
политиката за сближаване не само да 
продължи успешно да изпълнява своите 
традиционни задачи, но също така да се 
справи с редица от новите глобални 
предизвикателства със значително 
териториално въздействие, като 
климатичните и демографски промени, 
енергийната ефективност, струпването 
на населението в градовете, както е 
описано подробно в Четвъртия доклад 
за икономическото и социално 
сближаване на Комисията 
(COM(2007)0273); счита следователно, 
че отпускането на 0,35% от БВП на ЕС 
няма да бъде достатъчно за 
финансирането на тази политика;

2. счита, че е задължително да се 
гарантира адекватно финансиране за 
периода след 2013 г., за да се позволи на 
политиката за сближаване не само да 
продължи успешно да изпълнява своите 
традиционни задачи, но също така да се 
справи с редица от новите глобални 
предизвикателства със значително 
териториално въздействие, като 
климатичните и демографски промени, 
обезлюдяването, адаптирането към 
глобализацията, възстановяването на 
селските райони, енергийната 
ефективност, струпването на 
населението в градовете, както е 
описано подробно в Четвъртия доклад 
за икономическото и социално 
сближаване на Комисията 
(COM(2007)0273); счита следователно, 
че отпускането на 0,35% от БВП на ЕС 
няма да бъде достатъчно за 
финансирането на тази политика;

Or. es

Изменение 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че е задължително да се 
гарантира адекватно финансиране за 

2. счита, че е задължително да се 
гарантира съгласно новата 
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периода след 2013 г., за да се позволи на 
политиката за сближаване не само да 
продължи успешно да изпълнява своите 
традиционни задачи, но също така да се 
справи с редица от новите глобални 
предизвикателства със значително 
териториално въздействие, като 
климатичните и демографски промени, 
енергийната ефективност, струпването 
на населението в градовете, както е 
описано подробно в Четвъртия доклад 
за икономическото и социално 
сближаване на Комисията 
(COM(2007)0273); счита следователно, 
че отпускането на 0,35% от БВП на ЕС 
няма да бъде достатъчно за 
финансирането на тази политика;

многогодишна финансова рамка 
адекватно финансиране за периода след 
2013 г., за да се позволи на политиката 
за сближаване не само да продължи 
успешно да изпълнява своите 
традиционни задачи, но също така да се 
справи с редица от новите глобални 
предизвикателства със значително 
териториално въздействие, като 
климатичните и демографски промени, 
енергийната ефективност, струпването 
на населението в градовете, както е 
описано подробно в Четвъртия доклад 
за икономическото и социално 
сближаване на Комисията 
(COM(2007)0273); счита следователно, 
че отпускането на не повече от 0,35% 
от БВП на ЕС съвсем няма да бъде 
достатъчно за финансирането на тази 
политика;

Or. pl

Изменение 11
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че е задължително да се 
гарантира адекватно финансиране за 
периода след 2013 г., за да се позволи на 
политиката за сближаване не само да 
продължи успешно да изпълнява своите 
традиционни задачи, но също така да се 
справи с редица от новите глобални 
предизвикателства със значително 
териториално въздействие, като 
климатичните и демографски промени, 
енергийната ефективност, струпването 
на населението в градовете, както е 
описано подробно в Четвъртия доклад 
за икономическото и социално 
сближаване на Комисията 

2. счита, че е задължително да се 
гарантира адекватно финансиране за 
периода след 2013 г., за да се позволи на 
политиката за сближаване не само да 
продължи успешно да изпълнява своите 
традиционни задачи, но също така да се 
справи с редица от новите глобални 
предизвикателства със значително 
териториално въздействие, като 
климатичните и демографски промени, 
енергийната ефективност, струпването 
на населението в градовете, както е 
описано подробно в Четвъртия доклад 
за икономическото и социално 
сближаване на Комисията 
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(COM(2007)0273); счита 
следователно, че отпускането на 
0,35% от БВП на ЕС няма да бъде 
достатъчно за финансирането на 
тази политика;

(COM(2007)0273);

Or. cs

Изменение 12
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава важността на
запазването на преходните 
механизми за финансиране за 
поетапното включване/изключване на 
региони и за държави-членки, които 
излизат от Кохезионния фонд с цел 
консолидиране на постигнатите нива 
на сближаване;

Or. es

Изменение 13
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че съществуващите 
финансови ресурси на Общността за 
политиката за сближаване са 
недостатъчни да посрещнат 
нуждите на реалното сближаване, 
регионалните неравенства, високите 
равнища на безработица, 
неравенството на доходите и 
бедността в ЕС; по тази причина 
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отново заявява необходимостта от 
увеличение в бюджета на Общността 
с основната и първостепенна цел за 
насърчаване икономическото и 
социално сближаване в Съюза;

Or. pt

Изменение 14
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава необходимостта от 
адекватно финансиране за 
икономическата, социалната и 
териториалната политика с оглед 
намаляване на продължаващите 
регионални неравенства при достъпа 
и комуникацията между центъра и 
периферията, които са резултат от 
географски и структурни 
недостатъци, незадоволителни
инвестиции в транспортна 
инфраструктура, недиверсифициране 
на потенциални транспортни връзки, 
неадекватни обществени услуги в 
области като образование и 
здравеопазване и т. н.; подчертава по-
специално съществените пречки по 
отношение на достъпността, пред 
които са изправени планинските и 
островни региони, отдалечените и 
най-отдалечени региони, изолираните
гранични градове, рядко населените
региони и регионите, страдащи от 
обезлюдяване;

Or. es
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Изменение 15
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че стабилната и надлежно 
финансирана европейска регионална 
политика е съществено условие за 
асимилиране на последователните 
разширявания и постигане на 
социално, икономическо и 
териториално сближаване в един 
разширен Съюз;

Or. pt

Изменение 16
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. подчертава необходимостта от 
достатъчно ресурси за намаляване на 
значителното технологично 
разделение между по-развитите 
региони и регионите в по-
неблагоприятно положение;

Or. es

Изменение 17
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. счита, че съществуващите 



AM\758300BG.doc 13/30 PE416.641v01-00

BG

средства на Общността за 
политиката на сближаване не са 
достатъчни за справяне с 
изискванията на реалното 
сближаване или с регионалните 
различия, високата безработица, 
неравенството на доходите и 
бедността в ЕС; следователно счита 
за особено важно да се увеличат 
разходите на Общността с най малко 
1,24 % от БНД на ЕС, като 
същевременно се използват всички 
възможности, съществуващи 
съгласно междуинституционалното 
споразумение между Парламента, 
Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление1 и се гарантира неговото 
цялостно изпълнение, като 
първостепенната цел е 
насърчаването на икономическото и 
социално сближаване;

Or. pt

Изменение 18
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 2 г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. отново заявява необходимостта 
от поддържане на политика за 
сближаване на ЕС, подкрепена от 
подходящо бюджетно финансиране, с 
оглед консолидиране на постигнатия 
напредък в сближаването в целия 
Съюз, като припомня, че 
сближаването между държавите-
членки, въпреки това, крие 
увеличаващите се различия между 
вътрешните региони; освен това 
отбелязва, че тези регионални и 

                                               
1 ОВ C 331, 7.12.1993 г., стр. 1.
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подрегионални различия могат да се 
наблюдават в различни области, като 
заетост, производителност, доходи, 
образователно равнище, способност 
за иновации и т. н.; подчертава 
ролята на териториалното 
сътрудничество за справянето с тези 
проблеми и затова призовава за 
отпускане на бюджетни средства,
достатъчни за постигането на тази 
цел;

Or. es

Изменение 19
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
опростяване на процедурите за 
прилагането на структурните фондове, 
особено на системите за управление и 
контрол; отбелязва, че сложността на 
системата е до известна степен причина 
за незадоволителното усвояване на 
наличните ресурси от страна на 
държавите-членки; настоятелно 
призовава Комисията да представи 
незабавно конкретни предложения за 
опростяването на съответните 
процедури, които следва да се приложат 
незабавно; 

3. подчертава необходимостта, 
предприемайки същевременно 
действия срещу измамите и 
нередностите, от опростяване на 
процедурите за прилагането на 
структурните фондове, особено на 
системите за управление и контрол; 
отбелязва, че сложността на системата е 
до известна степен причина за 
незадоволителното усвояване на 
наличните ресурси от страна на 
държавите-членки; приветства 
последните предложения на 
Комисията за ранен преглед на 
политиката за сближаване на Съюза, 
с цел включване на конкретни 
предложения за опростяването на 
съответните процедури, които следва да 
се приложат незабавно; 

Or. fr
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Изменение 20
Bart Staes

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
опростяване на процедурите за 
прилагането на структурните фондове, 
особено на системите за управление и 
контрол; отбелязва, че сложността на 
системата е до известна степен причина 
за незадоволителното усвояване на 
наличните ресурси от страна на 
държавите-членки; настоятелно 
призовава Комисията да представи 
незабавно конкретни предложения за 
опростяването на съответните 
процедури, които следва да се приложат 
незабавно;

3. подчертава необходимостта от 
опростяване на процедурите за 
прилагането на структурните фондове, 
особено на системите за управление и 
контрол, като същевременно се 
гарантира адекватността на 
механизмите за финансов контрол и 
изпълнението на плана за действие за 
засилване на надзора при споделено 
управление на структурните 
действия; отбелязва, че сложността на 
системата е до известна степен причина 
за незадоволителното усвояване на 
наличните ресурси от страна на 
държавите-членки; настоятелно 
призовава Комисията да представи 
незабавно конкретни предложения за 
опростяването на съответните 
процедури, които следва да се приложат 
незабавно;

Or. en

Изменение 21
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
опростяване на процедурите за 
прилагането на структурните фондове, 
особено на системите за управление и 
контрол; отбелязва, че сложността на 
системата е до известна степен причина 
за незадоволителното усвояване на 

3. подчертава необходимостта от 
опростяване на процедурите за 
прилагането на структурните фондове, 
особено на системите за управление и 
контрол; отбелязва, че сложността на 
системата е до известна степен причина 
за незадоволителното усвояване на 
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наличните ресурси от страна на 
държавите-членки; настоятелно 
призовава Комисията да представи 
незабавно конкретни предложения за 
опростяването на съответните 
процедури, които следва да се приложат 
незабавно;

наличните ресурси от страна на 
държавите-членки; настоятелно 
призовава Комисията да представи 
незабавно конкретни предложения за 
опростяването на съответните 
процедури, които следва да се приложат 
незабавно, и също така за 
гарантиране на ясно разделение на 
отговорностите и компетенциите 
между ЕС, държавите-членки и 
регионалните и местни органи;

Or. es

Изменение 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
опростяване на процедурите за 
прилагането на структурните фондове, 
особено на системите за управление и 
контрол; отбелязва, че сложността на 
системата е до известна степен причина 
за незадоволителното усвояване на 
наличните ресурси от страна на 
държавите-членки; настоятелно 
призовава Комисията да представи 
незабавно конкретни предложения за 
опростяването на съответните 
процедури, които следва да се приложат 
незабавно;

3. подчертава необходимостта от 
опростяване на процедурите за 
прилагането на структурните фондове, 
особено на системите за управление и 
контрол, в т. ч. на национално и 
регионално ниво; отбелязва, че 
сложността на системата е до известна 
степен причина за незадоволителното 
усвояване на наличните ресурси от 
страна на държавите-членки; 
настоятелно призовава Комисията да 
представи незабавно конкретни 
предложения за опростяването на 
съответните процедури, които следва да 
се приложат незабавно;

Or. pl
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Изменение 23
Bart Staes

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че Комисията за първи път се е 
ангажирала със систематична оценка на 
ефективността на оперативните 
програми за периода 2000-2006 г.; 
очаква с голям интерес резултатите от 
тази оценка, която е сериозен опит да се 
прецени ефективността на дейностите 
на политиката за сближаване; счита, 
въпреки това, че е изключително 
трудно да се оцени в пълна степен 
положителното влияние, което
политиката за сближаване в 
действителност оказва, тъй като то 
не може да бъде преценявано 
единствено от икономическа гледна 
точка;

4. счита, че Комисията за първи път се е 
ангажирала със систематична оценка на 
ефективността на оперативните 
програми за периода 2000-2006 г.; 
очаква с голям интерес резултатите от 
тази оценка, която е сериозен опит да се 
прецени ефективността на дейностите 
на политиката за сближаване; 
настоятелно призовава Комисията да 
постави като условие за финансиране 
от ЕС по финансовата рамка за 
периода 2007-2013 г. постигането на
конкретните цели на общностното 
законодателство, като целите,
предвидени в общностното 
законодателство, относно 
изменението на климата и 
енергетиката и в плана за действие 
относно биоразнообразието, и да 
гарантира спирането на 
финансирането от ЕС в случай на 
неспазване на общностното право в 
областта на околната среда;

Or. en

Изменение 24
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че Комисията за първи път се е 
ангажирала със систематична оценка на 
ефективността на оперативните 
програми за периода 2000-2006 г.; 

4. счита, че Комисията за първи път се е 
ангажирала със систематична оценка на 
ефективността на оперативните
програми за периода 2000-2006 г.; 
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очаква с голям интерес резултатите от 
тази оценка, която е сериозен опит да се 
прецени ефективността на дейностите 
на политиката за сближаване; счита,
въпреки това, че е изключително трудно 
да се оцени в пълна степен 
положителното влияние, което
политиката за сближаване в 
действителност оказва, тъй като то не 
може да бъде преценявано единствено 
от икономическа гледна точка;

очаква с голям интерес резултатите от 
тази оценка, която е сериозен опит да се 
прецени ефективността на дейностите 
на политиката за сближаване; счита,
въпреки това, че на този етап е 
изключително трудно да се оцени в 
пълна степен положителното влияние, 
което политиката за сближаване в 
действителност оказва, тъй като 
пълното въздействие на 
предприетите мерки ще бъде видимо 
едва на един по-късен етап и не може 
да бъде преценявано единствено от 
икономическа гледна точка;

Or. pl

Изменение 25
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че политиката за 
сближаване и свързаните с нея 
финансови ресурси трябва да бъдат 
насочени към насърчаване на 
икономическото, социално и 
териториално развитие и 
следователно не бива да са подчинени 
на критериите за конкуренция и 
дерегулация на Лисабонската 
стратегия; счита, че не бива да се 
позволява конкурентоспособността 
да измества сближаването като цел в 
онези държави-членки и региони, 
където социалното и икономическо 
развитие все още изостават;

Or. pt
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Изменение 26
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че на политиката за 
сближаване не бива да се гледа 
единствено като на инструмент за 
постигане на целите на други 
секторни политики, тъй като тя е 
политика на Общността, която сама 
по себе си предлага значителна 
добавена стойност;

Or. pt

Изменение 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че настоящата финансова 
криза е променила в значителна степен 
икономическата и финансова ситуация в 
много от държавите-членки; счита, че в 
резултат на тази криза националните
приоритети при инвестирането може би 
ще се променят и поради тази причина 
може да се наложи някои от 
оперативните програми да бъдат 
адаптирани; подчертава факта, че 
държавите-членки могат също така да се 
окажат изправени пред проблеми с 
ликвидността, които да им попречат да 
гарантират плащането на националните 
вноски с оглед на прилагането на 
структурните действия и програми; 
настоятелно призовава Комисията да 
работи в тясно сътрудничество с 
държавите-членки в съвместни усилия, 

5. признава, че настоящата финансова 
криза е променила в значителна степен 
икономическата и финансова ситуация в 
много от държавите-членки; счита, че в 
резултат на тази криза националните 
приоритети при инвестирането може би 
ще се променят и поради тази причина 
може да се наложи някои от 
оперативните програми да бъдат 
адаптирани; подчертава факта, че 
държавите-членки могат също така да се 
окажат изправени пред проблеми с 
ликвидността, които да им попречат да 
гарантират плащането на националните 
вноски с оглед на прилагането на 
структурните действия и програми; 
настоятелно призовава Комисията да 
работи в тясно сътрудничество с 
държавите-членки в съвместни усилия, 
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за да се даде нов тласък на европейската 
икономика; призовава също така 
Комисията да предложи промени на
съществуващата законодателна рамка 
по отношение на структурните фондове 
за периода 2007-2013 г., където е 
необходимо;

за да се даде нов тласък на европейската 
икономика; приветства също така 
предложенията на Комисията за 
изменение и допълнение на
съществуващата законодателна рамка 
по отношение на структурните фондове 
за периода 2007-2013 г. с цел 
опростяване на системата, както и 
за ускоряване и улесняване на 
плащанията към държавите-членки; 
счита предложенията за важна 
първа стъпка към подпомагане на 
държавите-членки в техните усилия 
за борба с негативния ефект на 
настоящата икономическа криза;

Or. en

Изменение 28
Bart Staes

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че настоящата финансова 
криза е променила в значителна степен 
икономическата и финансова ситуация в 
много от държавите-членки; счита, че в 
резултат на тази криза националните 
приоритети при инвестирането може би 
ще се променят и поради тази причина 
може да се наложи някои от 
оперативните програми да бъдат 
адаптирани; подчертава факта, че 
държавите-членки могат също така да се 
окажат изправени пред проблеми с 
ликвидността, които да им попречат да 
гарантират плащането на националните 
вноски с оглед на прилагането на 
структурните действия и програми; 
настоятелно призовава Комисията да 
работи в тясно сътрудничество с 
държавите-членки в съвместни усилия, 
за да се даде нов тласък на европейската 

5. признава, че настоящата финансова 
криза е променила в значителна степен 
икономическата и финансова ситуация в 
много от държавите-членки; счита, че в 
резултат на тази криза националните 
приоритети при инвестирането може би 
ще се променят и поради тази причина 
може да се наложи някои от 
оперативните програми да бъдат 
адаптирани; препоръчва това 
адаптиране да се концентрира върху 
новите предизвикателства на 
климатичните и демографските
промени, енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници 
и устойчивите и интегриращи
градове; подчертава факта, че 
държавите-членки могат също така да се 
окажат изправени пред проблеми с 
ликвидността, които да им попречат да 
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икономика; призовава също така 
Комисията да предложи промени на 
съществуващата законодателна рамка 
по отношение на структурните фондове 
за периода 2007-2013 г., където е 
необходимо;

гарантират плащането на националните 
вноски с оглед на прилагането на 
структурните действия и програми; 
настоятелно призовава Комисията да 
работи в тясно сътрудничество с 
държавите-членки в съвместни усилия, 
за да се даде нов тласък на европейската 
икономика; призовава също така 
Комисията да предложи промени на 
съществуващата законодателна рамка 
по отношение на структурните фондове 
за периода 2007-2013 г., където е
необходимо;

Or. en

Изменение 29
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че настоящата финансова 
криза е променила в значителна степен 
икономическата и финансова ситуация в 
много от държавите-членки; счита, че в 
резултат на тази криза националните 
приоритети при инвестирането може би 
ще се променят и поради тази причина 
може да се наложи някои от 
оперативните програми да бъдат 
адаптирани; подчертава факта, че 
държавите-членки могат също така да се 
окажат изправени пред проблеми с 
ликвидността, които да им попречат да 
гарантират плащането на националните 
вноски с оглед на прилагането на 
структурните действия и програми; 
настоятелно призовава Комисията да 
работи в тясно сътрудничество с 
държавите-членки в съвместни усилия, 
за да се даде нов тласък на европейската 
икономика; призовава също така 
Комисията да предложи промени на 

5. признава, че настоящата финансова 
криза е променила в значителна степен 
икономическата и финансова ситуация в 
много от държавите-членки; счита, че в 
резултат на тази криза националните 
приоритети при инвестирането може би 
ще се променят и поради тази причина 
може да се наложи някои от 
оперативните програми да бъдат 
адаптирани; подчертава факта, че 
държавите-членки могат също така да се 
окажат изправени пред проблеми с 
ликвидността, които да им попречат да 
гарантират плащането на националните 
вноски с оглед на прилагането на 
структурните действия и програми; 
приветства съобразно с това
предложените от Комисията 
промени на съществуващата 
законодателна рамка за 
структурните фондове за периода 
2007-2013 г. и нейната готовност да 
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съществуващата законодателна 
рамка по отношение на 
структурните фондове за периода 
2007-2013 г., където е необходимо;

удължи крайния срок за уреждане на 
сметките за програмите, 
съфинансирани по структурните 
фондове в програмния период 2000-
2006 г.; настоятелно призовава 
Комисията да работи в тясно 
сътрудничество с държавите-членки в 
съвместни усилия, за да се даде нов 
тласък на европейската икономика; 

Or. pl

Изменение 30
Румяна Желева

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5 a. подчертава факта, че основната
цел на финансирането от ЕС е да се 
подобри качеството на живот на 
гражданите на Съюза и затова 
призовава държавите-членки да 
гарантират оптимално управление на 
средствата от ЕС; предвид това 
припомня нуждата от добро 
управление и важността на борбата 
с измамите, корупцията и 
организираната престъпност, които 
пряко нарушават принципите, на 
които се основава бюджетът на ЕС; 
следователно приветства усилията 
на ОЛАФ в това отношение;

Or. en

Изменение 31
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. в контекста на териториалното 
сближаване, препоръчва значително 
укрепване на целта за „Европейско 
териториално сътрудничество“ както от 
политическа, така и от финансова 
гледна точка, и предлага да се гарантира 
допълнително финансиране за 
следващия програмен период; 
приветства неотдавнашните усилия на 
Комисията да се засили териториалното 
сътрудничество посредством 
създаването на структури за 
транснационално сътрудничество за 
страни, които се изправени пред 
подобни проблеми; отбелязва с голям 
интерес стратегията за Балтийско море, 
която показва, че подобни стратегии 
могат също така да бъдат обмисляни за 
други региони в бъдеще;

6. в контекста на териториалното 
сближаване, препоръчва значително 
укрепване на целта за „Европейско 
териториално сътрудничество“ както от 
политическа, така и от финансова 
гледна точка, и предлага да се гарантира 
допълнително финансиране за 
следващия програмен период; 
приветства неотдавнашните усилия на 
Комисията да се засили териториалното 
сътрудничество посредством 
създаването на структури за 
транснационално сътрудничество за 
страни, които се изправени пред 
подобни проблеми; отбелязва с голям 
интерес стратегията за Балтийско море, 
която показва, че подобни стратегии 
могат също така да бъдат обмисляни за 
други видове териториални единици в 
бъдеще;

Or. pl

Изменение 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6 a. настоятелно призовава 
Комисията да предложи цялостна
система на преходна помощ за 
периода след 2013 г. за региони, които 
ще надвишат прага от 75 % от БВП; 
счита, че е изключително важно да се 
работи отделно с тези „региони в 
преход“, тъй като те все още ще 
бъдат в преходна фаза на своето 
развитие и следователно трябва да се 
ползват с по-ясно определен статут, 
прозрачни правила и по-голяма 
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сигурност, що се отнася до 
получаването на преходна помощ от 
структурните фондове по време на 
следващия програмен период;

Or. en

Изменение 33
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че териториалното 
измерение не трябва да се 
противопоставя или да омаловажава
главната цел на регионалната 
политика, която е насърчаване на 
икономическото и социално 
сближаване, т. е. намаляване на 
различията в развитието между 
регионите и липсата на напредък на 
най-необлагодетелстваните региони;

Or. pt

Изменение 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6 б. отбелязва с интерес дебата 
относно планирането на следващата 
финансова рамка за петгодишен 
период, вместо сегашния 
седемгодишен период, така че той ще 
съвпадне с мандатите на 
Европейската комисия и Европейския 
парламент; въпреки това съзнава 
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големите трудности при
изпълнението на многогодишни 
програми по структурните фондове в 
такъв кратък програмен период; 
предлага политиката за сближаване 
да се планира след това за 
десетгодишен период със значително 
преразглеждане на законодателната 
и оперативната рамка след първите 
пет години;

Or. en

Изменение 35
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6 в. подчертава положителния ефект 
от новите инициативи Jessica, Jaspers 
и Jeremie, които се финансират от 
Европейската инвестиционна банка и 
други институции, и призовава за 
продължаване на срока на тези 
инициативи в следващата финансова 
рамка;

Or. en

Изменение 36
Румяна Желева

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. в контекста на териториалното 
сближаване, препоръчва значително 
укрепване на целта за „Европейско 
териториално сътрудничество“ както от 

7. в контекста на териториалното 
сближаване, препоръчва значително 
укрепване на целта за „Европейско 
териториално сътрудничество“ както от 
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политическа, така и от финансова 
гледна точка, и предлага да се гарантира 
допълнително финансиране за 
следващия програмен период; 
приветства неотдавнашните усилия на 
Комисията да се засили териториалното 
сътрудничество посредством 
създаването на структури за 
транснационално сътрудничество за 
страни, които се изправени пред 
подобни проблеми; отбелязва с голям 
интерес стратегията за Балтийско море, 
която показва, че подобни стратегии
могат също така да бъдат обмисляни за 
други региони в бъдеще

политическа, така и от финансова 
гледна точка, и предлага да се гарантира 
допълнително финансиране за 
следващия програмен период; 
приветства неотдавнашните усилия на 
Комисията да се засили териториалното 
сътрудничество посредством 
създаването на структури за 
транснационално сътрудничество за 
страни, които се изправени пред 
подобни проблеми; отбелязва с голям 
интерес стратегията за Балтийско море, 
която показва, че подобни стратегии 
могат също така да бъдат обмисляни за 
други региони, като Черноморския 
регион, в бъдеще;

Or. en

Изменение 37
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че по време на преговорите 
за Регламентите за структурните 
фондове за периода 2007-2013 г. 
Парламентът в контекста на 
неформални тристранни разговори 
направи предложение за пренасочване 
на неизразходваните ресурси, които са 
изгубени поради правилото N+2 / N+3, 
към бюджета за сближаване на 
Общността (функция 1б) и към други 
оперативни програми с доказано по-
добро усвояване; дълбоко съжалява, че 
това предложение не е било взето
предвид навремето от Съвета; призовава 
Комисията в предстоящия си междинен 
преглед да отговори на предложението 
на Парламента и да направи определени 
предложения за преразпределянето на 
тези ресурси. 

7. припомня, че по време на преговорите 
за Регламентите за структурните 
фондове за периода 2007-2013 г. 
Парламентът в контекста на 
неформални тристранни разговори 
направи предложение за пренасочване 
на неизразходваните ресурси, които са 
изгубени поради правилото N+2 / N+3, 
към бюджета за сближаване на 
Общността (функция 1б) и към други 
оперативни програми с доказано по-
добро усвояване и за създаване на 
общностен резерв за качество и 
изпълнение, който ще бъде механизъм 
за възнаграждаване на напредъка; 
дълбоко съжалява, че тези 
предложения не са били взети предвид 
навремето от Съвета; призовава 
Комисията в предстоящия си междинен 
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преглед да отговори на предложението 
на Парламента и да направи определени 
предложения за преразпределянето на 
тези ресурси. 

Or. fr

Изменение 38
Oldřich Vlasák

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня, че по време на преговорите 
за Регламентите за структурните 
фондове за периода 2007-2013 г. 
Парламентът в контекста на 
неформални тристранни разговори 
направи предложение за пренасочване 
на неизразходваните ресурси, които са 
изгубени поради правилото N+2 / N+3, 
към бюджета за сближаване на 
Общността (функция 1б) и към други 
оперативни програми с доказано по-
добро усвояване; дълбоко съжалява, че 
това предложение не е било взето 
предвид навремето от Съвета;
призовава Комисията в предстоящия 
си междинен преглед да отговори на 
предложението на Парламента и да 
направи определени предложения за 
преразпределянето на тези ресурси.

7. припомня, че по време на преговорите 
за Регламентите за структурните 
фондове за периода 2007-2013 г. 
Парламентът в контекста на 
неформални тристранни разговори 
направи предложение за пренасочване 
на неизразходваните ресурси, които са 
изгубени поради правилото N+2 / N+3, 
към бюджета за сближаване на 
Общността (функция 1б) и към други 
оперативни програми с доказано по-
добро усвояване; призовава Комисията 
да извърши анализ на въздействието 
на прилагането на този инструмент 
на практика.

Or. cs

Изменение 39
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. препоръчва политиката за 
сближаване на Съюза, в нейните 
различни елементи, да се адаптира 
посредством специфични мерки за 
най-отдалечените региони съгласно 
член 299, параграф 2 от Договора за 
ЕО; призовава Комисията да 
предложи политики и мерки от 
трайно и гъвкаво естество и 
подходящо финансирани, които 
могат да бъдат приспособени към 
нуждите на всеки от отдалечените 
региони и да им помогнат да се 
справят с пречките пред развитието, 
от които те страдат;

Or. pt

Изменение 40
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. обръща внимание на положението 
на онези региони, които независимо, 
че са били сред най-
необлагодетелстваните региони в ЕС-
15, сега са изключени от тази група в 
ЕС-27 единствено по статистически 
причини; препоръчва да се обърне 
внимание на затрудненото 
положение на тези региони, като 
припомня, че те са пострадали от 
намаляване на бюджета съгласно 
настоящата финансова рамка; 
счита, че тази рамка трябва да бъде 
ревизирана, така че да възстанови на 
регионите, засегнати от 
„статистическия ефект“, същите 
равнища на подкрепа, които биха 
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имали съгласно критериите за 
допустимост за ЕС-15;

Or. pt

Изменение 41
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. подчертава, че публичната помощ, 
отпусната по структурните 
фондове, трябва да бъде обусловена от 
съществуването на дългосрочни 
договори с предприятия с клаузи
относно продължителността и 
заетостта, за да се гарантира, че не 
се насърчава пренасочването;

Or. pt

Изменение 42
Pedro Guerreiro

Проектостановище
Параграф 7 г (нов)

Проектостановище Изменение

7г. счита, че е необходимо да се 
увеличи процентът на съфинансиране 
от Общността за регионите „в 
процес на сближаване“, и особено за 
най-необлагодетелстваните региони 
на държавите-членки, отговарящи на 
критериите за финансиране от 
Кохезионния фонд, и за региони, 
които се характеризират с 
постоянни географски или природни
недостатъци, като например най-
отдалечените региони;
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Or. pt
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