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Изменение 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита регионите за най-подходящи 
центрове за насърчаване на европейския 
идеал и местните и регионални органи 
за най-компетентни органи за 
насърчаване на диалога с гражданите, 
тъй като те наблюдават на място 
всекидневния живот на гражданите; в 
тази връзка изразява своето 
удовлетворение от предприемането на 
мерки за децентрализиране на 
комуникационната политика от страна 
на ЕС;

1. счита регионите за най-подходящи 
центрове за насърчаване на европейския 
идеал и местните и регионални органи и 
неправителствени организации за 
най-компетентни органи за насърчаване 
на диалога с гражданите, тъй като те 
наблюдават на място всекидневния 
живот на гражданите; в тази връзка 
изразява своето удовлетворение от 
предприемането на мерки за 
децентрализиране на комуникационната 
политика от страна на ЕС;

Or. de

Изменение 2
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че съзнателните 
усилия на местните и регионалните 
избрани представители са от 
съществено значение, за да могат да 
се сближат несъвместими интереси, 
и че следователно е необходимо да се 
развиват информацията и 
образованието, като в тази връзка 
приветства създаването на програма 
„Erasmus“ за местните и регионални 
избрани представители;

Or. fr
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Изменение 3
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС е опора за 
европейската интеграция и социална 
солидарност; счита, следователно, че 
гражданите следва да бъдат 
уведомявани относно усилията и 
успехите на тази политика на 
Общността, като се подчертава 
приносът на ЕС;

2. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС е опора за 
европейската интеграция и социална 
солидарност; счита, следователно, че 
гражданите следва да бъдат 
уведомявани относно усилията и 
конкретното отражение на 
политиката на Общността върху 
тяхното всекидневие, като се 
подчертава приносът на ЕС;

Or. fr

Изменение 4
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС е опора за 
европейската интеграция и социална 
солидарност; счита, следователно, че 
гражданите следва да бъдат 
уведомявани относно усилията и 
успехите на тази политика на 
Общността, като се подчертава 
приносът на ЕС;

2. подчертава, че политиката на 
сближаване на ЕС е основа за 
европейската интеграция и социална 
солидарност; счита, следователно, че 
гражданите следва да бъдат 
осведомявани относно усилията и 
успехите на тази политика на 
Общността, като се подчертава 
приносът на ЕС и ползите от общия 
европейски проект;

Or. bg
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Изменение 5
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава значението на 
сътрудничеството с гражданските 
организации, които са в най-изгодно 
положение, за да установяват пряко 
истинските проблеми, които 
тревожат на първо място 
гражданите; привлича вниманието 
на Комисията върху принципа на 
партньорство, представен както в 
стратегическите насоки на 
Общността за развитие на селските 
райони, така и в стратегическите 
насоки на Общността за сближаване, 
принцип, който не винаги се взема 
предвид на национално равнище; по 
тази причина призовава Комисията 
да предприеме необходимите 
административни и 
институционални мерки, чрез които 
да гарантира, че нейните политики, 
процедури и протоколи действително 
се спазват и прилагат при 
консултации, преговори и операции, 
свързани със структурните фондове;

Or. en

Изменение 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че съгласно член 16 от 
общия регламент за структурните 
фондове интеграцията на 
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партньорите допринася в голяма 
степен за опознаването на 
политиката на регионално и местно 
сближаване и за приближаването й 
до гражданите; споделя 
становището на Комисията, съгласно 
което увеличаването на капацитета 
при процедури на участието от 
такова естество е задължително; 
настоятелно приканва държавите-
членки и регионите да разгледат 
възможностите за финансиране, 
предлагани от структурните фондове 
на различните партньори с цел 
финансиране на образователни 
програми и програми за текущо 
обучение;

Or. de

Изменение 7
Brigitte Douay

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изразява желание местните 
органи да изпълняват по-добре 
задълженията си да разпространяват 
информация относно помощите, 
получени от Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подкрепя усилията на Комитета на 
регионите за засилване на процеса на 
консултиране на регионално равнище и 
за включването в този процес на 
регионалните мрежи и на местните и 
регионалните органи, така че да бъде 
насърчавано воденето на дебат в 
непосредствена близост до гражданите;

3. отбелязва усилията на Комитета на 
регионите за засилване на процеса на 
консултиране на регионално равнище и 
за включването в този процес на 
регионалните мрежи и на местните и 
регионалните органи, така че да бъде 
насърчавано воденето на дебат в 
непосредствена близост до гражданите;

Or. de

Изменение 9
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя усилията на Комитета на 
регионите за засилване на процеса на 
консултиране на регионално равнище и 
за включването в този процес на 
регионалните мрежи и на местните и 
регионалните органи, така че да бъде 
насърчавано воденето на дебат в 
непосредствена близост до гражданите;

3. подкрепя усилията на Комитета на 
регионите за засилване на процеса на 
консултиране на регионално равнище и 
за включването в този процес на 
регионалните мрежи и на местните и 
регионалните органи, така че да бъде 
насърчавано воденето на дебат в 
непосредствена близост до гражданите, 
като се отчитат тяхното мнение и 
интереси; призовава за по-ефективна 
връзка между Комитета на 
регионите и Комисията за изразяване 
на интересите на регионите и 
отчитането им при разработване на 
политиките на Общността;

Or. bg
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Изменение 10
Brigitte Douay

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага създаването на двупосочна
система за връзка между върха и 
основата с често провеждане на малки 
по обхват кампании на местно или 
регионално равнище от страна на ЕС, 
със засилване на регионалните медии и 
активното участие на гражданското 
общество, на НПО,

4. предлага създаването на постоянна
система за интерактивна връзка 
между европейските институции и 
гражданите, която да позволи често да 
се провеждат кампании на местно или 
регионално равнище от страна на ЕС, с 
подкрепата на регионалните медии и с 
активното участие на гражданското 
общество, НПО, търговските палати и 
синдикалните и професионални 
организации;

Or. fr

Изменение 11
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага създаването на двупосочна 
система за връзка между върха и 
основата с често провеждане на малки 
по обхват кампании на местно или 
регионално равнище от страна на ЕС, 
със засилване на регионалните медии и 
активното участие на гражданското 
общество

4. предлага създаването на двупосочна 
система за връзка между върха и 
основата, която да позволи често да се 
провеждат малки по обхват кампании 
на местно или регионално равнище от 
страна на ЕС, с подкрепата на 
регионалните медии и с активното 
участие на гражданското общество (без 
НПО), търговските палати и 
синдикалните и професионални 
организации;

Or. bg
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Изменение 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага създаването на двупосочна 
система за връзка между върха и 
основата с често провеждане на малки 
по обхват кампании на местно или 
регионално равнище от страна на ЕС, 
със засилване на регионалните медии и 
активното участие на гражданското 
общество, на НПО,

4. предлага създаването на двупосочна 
система за връзка между върха и 
основата, която да позволи често да се 
провеждат малки по обхват кампании 
на местно или регионално равнище от
страна на ЕС, с подкрепата на 
регионалните органи и медии, 
включително използващите 
регионални или малцинствени езици,
и с активното участие на гражданското 
общество, НПО, икономически и 
социални заинтересовани лица и 
организациите за защита на 
околната среда;

Or. de

Изменение 13
Grażyna Staniszewska

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. в контекста на предстоящите избори 
за Европейски парламент подчертава 
необходимостта от информиране, на 
местно и регионално равнище, на 
младите граждани и по-специално на 
онези избиратели, които ще пристъпят 
към избирателните урни за първи път; в 
един по-общ контекст подчертава 
значението на участието на 
членовете на Европейския парламент 
в процеса на консултиране с 
гражданите от техните региони, 
тъй като те са техният глас в ЕС;

5. в контекста на предстоящите избори 
за Европейски парламент подчертава 
необходимостта от информиране, на 
местно и регионално равнище, на 
младите граждани и по-специално на 
онези избиратели, които ще пристъпят 
към избирателните урни за първи път; в 
един по-общ контекст подчертава, че е 
задължително, за да се започне диалог 
с гражданите на местно равнище, 
членовете на Европейския парламент 
да участват по-активно, съвместно 
със службите на Парламента, в 
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общуването с гражданите на 
Европейския съюз и в промените, 
свързани с организацията на 
дейността на Парламента;

Or. pl

Изменение 14
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. в контекста на предстоящите избори 
за Европейски парламент подчертава 
необходимостта от информиране, на 
местно и регионално равнище, на 
младите граждани и по-специално на 
онези избиратели, които ще пристъпят 
към избирателните урни за първи път; в 
един по-общ контекст подчертава 
значението на участието на членовете 
на Европейския парламент в процеса на 
консултиране с гражданите от техните 
региони, тъй като те са техният глас в 
ЕС;

5. в контекста на предстоящите избори 
за Европейски парламент подчертава 
необходимостта от информиране, на 
местно и регионално равнище, на 
младите граждани и по-специално на 
онези избиратели, които ще пристъпят 
към избирателните урни за първи път; в 
един по-общ контекст подчертава 
значението на участието на членовете 
на Европейския парламент, в 
сътрудничество с местните и 
регионални избрани представители, в 
процеса на консултиране с гражданите 
от техните региони, тъй като те са 
техният глас в ЕС;

Or. fr

Изменение 15
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. в контекста на предстоящите избори 
за Европейски парламент подчертава 
необходимостта от информиране, на 

5. в контекста на предстоящите избори 
за Европейски парламент подчертава 
необходимостта от информиране, на 
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местно и регионално равнище, на 
младите граждани и по-специално на 
онези избиратели, които ще пристъпят 
към избирателните урни за първи път; в 
един по-общ контекст подчертава 
значението на участието на членовете на 
Европейския парламент в процеса на 
консултиране с гражданите от техните 
региони, тъй като те са техният глас в 
ЕС;

местно и регионално равнище на 
гражданите, особено на младежите,
и по-специално на онези избиратели, 
които ще пристъпят към избирателните 
урни за първи път; в един по-общ 
контекст подчертава значението на 
участието на членовете на Европейския 
парламент в процеса на консултиране с 
гражданите от техните региони, тъй 
като те са техният глас в ЕС;

Or. bg

Изменение 16
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава колко важен и ценен е 
процесът на консултация и че той 
представлява ефикасно средство за 
привличане на гражданите към 
участие, като им дава възможност да 
допринасят пряко за политическия 
процес на равнище Европейски съюз; 
приканва Комисията да предприеме 
нови мерки за повишаване на 
гражданския интерес към 
предстоящите консултации на 
Европейския съюз чрез медиите и 
други подходящи инстанции на 
национално, регионално и местно 
равнище;

Or. en

Изменение 17
Brigitte Douay

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. изразява желание успоредно с 
кампаниите на политическите 
партии европейските 
парламентаристи да бъдат тясно 
ангажирани по места с 
институционалната кампания на 
Съюза;

Or. fr

Изменение 18
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава особеното значение на 
създаването на здрави комуникационни 
връзки с целенасочено съдържание 
както между ЕС и регионите с особени 
характеристики, така и между ЕС и 
специфичните обществени групи;

6. подчертава особеното значение на 
създаването на здрави комуникационни 
връзки с целенасочено съдържание 
както между ЕС и отделните региони, 
така и между ЕС и отделните
обществени групи;

Or. pl

Изменение 19
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. отбелязва, че европейската година 
на доброволческия труд е мечтаната 
възможност за европейските 
институции да общуват с 
гражданите; подчертава, че в 
Европейския съюз има повече от 100 



AM\764329BG.doc 13/15 PE418.366v01-00

BG

милиона доброволци; приканва 
Комисията да подготви почвата, за 
да провъзгласи 2011 г. за европейска 
година на доброволческия труд, като 
представи възможно най-скоро 
конкретно законодателно 
предложение по този въпрос;

Or. en

Изменение 20
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. отбелязва същественото значение 
на структурните фондове за 
насърчаване на трансграничното 
сътрудничество в рамките на 
проектите и програмите на 
Общността; подчертава, че по този 
начин те допринасят за 
изграждането на активно 
гражданство и демокрация на 
участието в граничните райони; 
приканва Комисията да продължи да 
подкрепя проекти и програми от 
такова естество и да съдейства за 
тях;

Or. en

Изменение 21
Brigitte Douay

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подкрепя идеята за създаване на 7. подкрепя идеята за създаване на 
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Европейски отворен университет (ЕОУ), 
при условие че той е тясно свързан с 
регионите на държавите-членки, с цел 
улесняване на информацията, 
комуникацията, взаимодействието и 
междурегионалните връзки на младите 
хора.

Европейски отворен университет (ЕОУ), 
при условие че той е тясно свързан с 
регионите на държавите-членки, с цел 
улесняване на информацията, 
комуникацията, взаимодействието и 
междурегионалните връзки на всички 
желаещи това граждани, и по-
специално младите хора.

Or. fr

Изменение 22
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подкрепя идеята за създаване на 
Европейски отворен университет (ЕОУ), 
при условие че той е тясно свързан с 
регионите на държавите-членки, с цел 
улесняване на информацията, 
комуникацията, взаимодействието и 
междурегионалните връзки на младите 
хора.

7. подкрепя идеята за създаване на 
Европейски отворен университет (ЕОУ), 
при условие че той е тясно свързан с 
регионите на държавите-членки, с цел 
улесняване на обучението,
информацията, комуникацията, 
взаимодействието и междурегионалните 
връзки на младите хора.

Or. fr

Изменение 23
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава, че смесените работни 
групи на Европейския парламент 
изпълняват изцяло функцията на 
„посредник с гражданите“, истинско 
средство за връзка между света на 
политиката и гражданското 
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общество.

Or. fr
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