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Изменение 1
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. приветства подхода на 
Комисията, според който един от 
начините за реагиране на 
икономическата криза следва да бъде 
посредством по-високи устойчиви 
публични инвестиции; категорично 
изразява становището си, че 
„зелените инвестиции”и 
инвестициите в „зелени” технологии 
и работни места са най-доброто 
средство не само за справяне с 
непосредствената криза, но и за 
гарантиране, че следваме линия на 
устойчиво развитие и приспособяваме 
икономиките си към изискванията на 
опазването на климата (икономики, 
генериращи ниски въглеродни емисии);

Or. de

Изменение 2
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че структурните фондове 
по правило са добра рамка за публични 
инвестиции, защото регламентите 
относно структурните фондове, със 
задълженията им за строго спазване 
на законодателството на 
Общността в областта на 
опазването на околната среда и 
климата, за прозрачност и за участие 
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на партньори, осигуряват сравним 
стандарт за инвестиции от 
структурните фондове във всички 
региони;

Or. de

Изменение 3
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че структурните 
фондове са мощни инструменти, чието 
предназначение е да подпомагат 
регионите при икономическо и 
социално преструктуриране и по този 
начин да прилагат действията в рамките 
на четирите приоритетни области на 
Плана с цел стимулиране на 
икономиката, и подкрепя по-скоро 
тяхното използване, отколкото 
прибързаното създаване на нови 
икономически инструменти; отбелязва, 
че тези действия допълват предприетите 
на национално равнище.

2. подчертава факта, че структурните 
фондове са мощни инструменти, чието 
предназначение е да подпомагат 
регионите при икономическо, социално 
и екологично преструктуриране и по 
този начин да прилагат действията в 
рамките на четирите приоритетни 
области на Плана с цел стимулиране на 
икономиката, и подкрепя по-скоро 
тяхното използване, отколкото 
прибързаното създаване на нови 
икономически инструменти; отбелязва, 
че тези действия допълват предприетите 
на национално равнище.

Or. de

Изменение 4
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. настоятелно призовава 
Комисията и държавите-членки да 
гарантират, че изискванията на 
общностното право, и по-специално 
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на законодателството на 
Общността в областта на опазване 
на околната среда и климата, се 
спазват в пълна степен, въпреки 
възможните нови процедури за 
опростяване и ускоряване на 
прилагането на структурните 
фондове;  

Or. de

Изменение 5
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава държавите-членки и 
регионите да гарантират, че 
принципът на партньорство, посочен 
в член 16 от Общия регламент за 
структурните фондове, се прилага в 
пълна степен и че се спазва 
изискването за пълноправно участие 
на партньори.

Or. de

Изменение 6
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че мерки, като например 
ускоряване на плащанията, 
използването на еднократни плащания и 
единни ставки, ще стимулират 
изпълнението на проектите, особено в 
секторите на инфраструктурата и 

4. счита, че мерки, като например 
ускоряване на плащанията, 
използването на еднократни плащания и 
единни ставки, ще стимулират 
изпълнението на проектите, особено в 
секторите на инфраструктурата и 
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енергетиката и на околната среда. енергетиката и на околната среда;
призовава държавите-членки и 
регионите да засилят линията си на 
устойчиво развитие и да инвестират 
в съобразени с климата 
инфраструктури и иновации;

Or. de

Изменение 7
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. приветства предложението 
инвестициите в енергийна 
ефикасност и възобновяеми енергийни 
източници в жилищния сектор да 
бъдат допустими за финансиране от 
ЕФРР в целия ЕС; настоятелно 
призовава държавите-членки и 
регионите да използват в пълна 
степен тази нова възможност и 
съответно да приспособят 
оперативните си програми;

Or. de

Изменение 8
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. посочва, че някои алтернативни 
инструменти или модели на 
финансиране, включително публично-
частните партньорства, срещат 
трудности при осъществяване на 
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планирани проекти поради кризата 
на финансовите пазари; счита, че 
традиционното финансиране на 
проекти чрез структурните фондове 
е най-сигурният и същевременно най-
демократичният начин за извършване 
на публични инвестиции;

Or. de
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