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Изменение 9
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. силно приветства приемането на 
Европейския план за икономическо 
възстановяване, който предвижда 
координирани действия на държавите-
членки и Комисията за справяне с 
икономическата криза. Планът се 
основава на принципа на солидарност 
и социална справедливост и е 
съобразен с Лисабонската стратегия.
Мерките, които предлага, ще 
допринесат за по-дълбоки и 
дългосрочни структурни реформи.

1. приветства приемането на 
Европейския план за икономическо 
възстановяване, който предвижда 
координирани действия на държавите-
членки и Комисията за справяне с 
икономическата криза. Мерките, които 
предлага, ще допринесат за по-дълбоки 
и дългосрочни структурни реформи.

Or. en

Изменение 10
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. силно приветства приемането на 
Европейския план за икономическо 
възстановяване, който предвижда 
координирани действия на държавите-
членки и Комисията за справяне с 
икономическата криза. Планът се 
основава на принципа на солидарност и 
социална справедливост и е съобразен с 
Лисабонската стратегия. Мерките, които 
предлага, ще допринесат за по-дълбоки 
и дългосрочни структурни реформи.

1. силно приветства приемането на 
Европейския план за икономическо 
възстановяване, който предвижда 
координирани действия на държавите-
членки и Комисията за справяне с 
икономическата криза. Планът се 
основава на принципа на солидарност и 
социална справедливост и е съобразен с 
Лисабонската стратегия. Мерките, които 
се предлагат в него, ще допринесат за 
по-дълбоки и дългосрочни структурни 
реформи и са насочени към 
възстановяване на регионите в ЕС, 
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включително характеризиращите се 
с постоянни затруднения;

Or. en

Изменение 11
Gerardo Galeote

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изисква Комисията отблизо да 
следи предприеманите от 
държавите-членки икономически 
мерки, за да се гарантира, че чрез тях 
не се нарушават правилата на 
свободната пазарна икономика, която 
е важен стълб на европейската 
интеграция и икономическото 
развитие от нейното основаване;

Or. en

Изменение 12
Emmanouil Angelakas

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че политиката на ЕС на 
сближаване, в качеството й на най-
големия източник на инвестиции в 
реалната икономика, съществено 
допринася за европейския план за 
икономическо възстановяване; 
припомня, че над 65% от общото 
разпределените средства за тази 
политика за периода 2007-2013 г., 
равняващи се на 230 млрд. евро във 
финансово изражение, вече са "целево 
заделени" за инвестиции в четирите 
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приоритетни области на 
Лисабонската стратегия за растеж и 
създаване на работни места, а именно 
хора, стопански предприятия, 
енергетика и инфраструктура, и 
научни изследвания и иновации; 
изразява убеденост, че тези 
инвестиции са от съществено 
значение за осигуряването на 
ефективна ответна реакция на 
текущата финансова криза;

Or. en

Изменение 13
Kyriacos Triantaphyllides

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 и 
социално преструктуриране.
Действията в четирите 
приоритетни области на плана, 
които се предлагат с цел насърчаване 
на икономиката, не съответстват на 
текущото състояние в обществото и 
не съставляват непосредствена и 
драстична мярка за спиране на спада 
в жизнения стандарт на 
европейците;

Or. en
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Изменение 14
Emmanouil Angelakas

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 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; счита, че 
поради значителния натиск върху 
националните бюджети фондовете и 
интервенциите на ЕС в рамките на 
политиката на сближаване следва да 
се ускорят, за да се даде своевременен 
тласък  на икономиката и да се 
окаже подкрепа, особено на хората, 
пострадали от кризата;

Or. en

Изменение 15
Emmanouil Angelakas

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. приветства законодателните 
предложения на Комисията, които се 
предлагат успоредно и в допълнение 
към европейския план за икономическо 
възстановяване, за изменение на три 
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от действащите регламента относно 
структурните фондове за периода 
2007-2013 г.; отбелязва, че целта на 
тези законодателни промени е да се 
подобрят паричният поток и 
ликвидността в държавите-членки, 
да се улесни използването на 
инструменти за финансов 
инженеринг, да се опрости и разшири 
използването на единни ставки и 
разходи под формата на еднократни 
плащания, и да се разширят 
възможностите за подкрепа на 
инвестициите в енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници в жилищното 
строителство; изцяло подкрепя тези 
предложения и счита, че прилагането 
им може да окаже непосредствени 
положителни последици на място;

Or. en

Изменение 16
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя предложените промени на 
изпълнителните разпоредби, които имат 
за цел да повишат гъвкавостта на 
структурните фондове и да ги 
адаптират, така че да отговарят на 
потребностите на извънредните 
икономически условия. Въпреки това, 
насърчава Комисията да разгледа 
възможността за опростяване на 
съществуващите инструменти.

3. подкрепя предложените промени на 
изпълнителните разпоредби, които имат 
за цел да повишат гъвкавостта на 
структурните фондове и да ги 
адаптират, така че да отговарят на 
потребностите на извънредните 
икономически условия;

Or. en
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Изменение 17
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя предложените промени на 
изпълнителните разпоредби, които имат 
за цел да повишат гъвкавостта на 
структурните фондове и да ги 
адаптират, така че да отговарят на 
потребностите на извънредните 
икономически условия; въпреки това, 
насърчава Комисията да разгледа 
възможността за опростяване на 
съществуващите инструменти;

3. подкрепя предложените промени на 
нормите по прилагане, които имат за 
цел да повишат гъвкавостта на 
структурните фондове и да ги 
адаптират, така че в дългосрочна 
перспектива да отговарят на 
потребностите на извънредните 
икономически условия; въпреки това
призовава Комисията да разгледа 
възможността за опростяване на 
съществуващите инструменти;

Or. en

Изменение 18
Gerardo Galeote

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя предложените промени на 
изпълнителните разпоредби, които имат 
за цел да повишат гъвкавостта на 
структурните фондове и да ги 
адаптират, така че да отговарят на 
потребностите на извънредните 
икономически условия. Въпреки това,
насърчава Комисията да разгледа 
възможността за опростяване на 
съществуващите инструменти.

3. подкрепя предложените промени на 
изпълнителните разпоредби, които имат 
за цел да повишат гъвкавостта на 
фондовете и да ги адаптират, така че да 
отговарят на потребностите на 
извънредните икономически условия; 
насърчава Комисията да извърши 
опростяване на съществуващите 
инструменти;

Or. en
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Изменение 19
Gerardo Galeote

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. настоятелно призовава 
Комисията и държавите-членки да 
гарантират, че приетите мерки за 
ускоряване, опростяване и 
повишаване на гъвкавостта на 
прилагането на структурните и 
кохезионни фондове не намаляват 
отговорността им да контролират 
тяхното прилагане;

Or. en

Изменение 20
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изтъква важната роля, която 
изпълняват организациите на 
граждани от най-ниските слоеве на 
обществото при насърчаването на 
социалното сближаване и 
интеграцията, особено по време на 
икономически кризи; призовава 
Комисията да гарантира, че 
евентуалното опростяване на 
структурните фондове ще включва 
мерки за намаляване на 
административното бреме за такива 
организации;

Or. en
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Изменение 21
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. приветства създаването от 
Комисията на експертна група 
("специална група по въпросите на 
опростяването"), която работи по 
допълнителното възможно 
опростяване на процедурите за 
прилагане на структурните фондове;
с нетърпение очаква допълнителни 
предложения за опростяване от 
Комисията, които са предвидени за 
началото на 2009 г.;

Or. en

Изменение 22
Gerardo Galeote

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изразява особена загриженост по 
повод на несиметричното 
териториално въздействие на 
кризата на територията на Европа и 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки надлежно да 
отчитат целите за териториално 
сближаване при планирането и 
прилагането на конкретни мерки за 
противодействие на икономическата 
криза; по-конкретно, изисква 
Комисията да гарантира подходящо 
географско равновесие при 
представянето на поискания от 
Европейския съвет списък с 
конкретни проекти за увеличаване на 
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инвестициите в инфраструктура и 
енергийна ефективност;

Or. en

Изменение 23
Iratxe García Pérez

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
енергетиката и на околната среда;

4. счита, че мерки, като например 
ускоряване на плащанията, 
използването на еднократни плащания и 
единни ставки, ще стимулират 
изпълнението на проектите, особено в 
областта на инфраструктурата,
енергетиката и околната среда; въпреки 
това изразява съжаление, че не са 
предприети други важни мерки като 
възможността, единствено през 2009 
г., да бъдат извършвани междинни 
плащания, когато представеното от 
държавите-членки становище е без 
резерви, макар че Комисията е 
възразила (разходи, които 
впоследствие се окаже, че не 
съответстват на системата за 
управление и контрол, да бъдат 
приспадани от първото следващо 
заявление за плащане);

Or. en

Изменение 24
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 4
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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
енергетиката и на околната среда;

4. счита, че мерки, като например 
гъвкавост и ускоряване на плащанията, 
използването на еднократни плащания и 
единни ставки, ще стимулират 
изпълнението на проектите, особено в 
областта на инфраструктурата,
енергетиката и околната среда; в тази 
връзка Комисията следва да 
предостави ясни насоки на 
държавите-членки, особено относно 
системите за възстановяване на 
фиксирани суми; 

Or. en

Изменение 25
Jan Olbrycht

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
енергетиката и на околната среда;

4. счита, че мерки, като например 
ускоряване на плащанията, 
използването на еднократни плащания и 
единни ставки, ще стимулират и 
ускорят изпълнението на проектите, 
особено в областта на 
инфраструктурата, енергетиката,  
околната среда и „меките“ проекти, 
финансирани със средства от ЕСФ;

Or. en

Изменение 26
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 5



AM\764401BG.doc 13/19 PE418.386v01-00

BG

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на мерките в 
подкрепа на заетостта и стопанската 
дейност за успеха на икономическото 
възстановяване; призовава държавите-
членки към активно използване на 
структурните фондове с цел 
насърчаване на създаването на работни 
места, на малките и средни предприятия 
(МСП) и на предприемачеството.

5. подчертава значението на мерките в 
подкрепа на заетостта и стопанската 
дейност за успеха на икономическото 
възстановяване; призовава за 
решителни действия за подкрепа на 
търсенето в икономиката, както и 
мерки за подпомагане на малки и 
средни предприятия и местни и 
регионални органи, за да продължи 
сближаването и да се запазят 
ключови инвестиционни и 
инфраструктурни проекти; призовава 
държавите-членки към широко
използване на структурните фондове с 
цел насърчаване на създаването на 
работни места, малките и средни 
предприятия (МСП) и  
предприемачеството. 

Or. en

Изменение 27
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на мерките в 
подкрепа на заетостта и стопанската 
дейност за успеха на икономическото 
възстановяване; призовава държавите-
членки към активно използване на 
структурните фондове с цел 
насърчаване на създаването на работни 
места, малките и средни предприятия 
(МСП) и  предприемачеството.

5. подчертава значението на мерките в 
подкрепа на стопанската дейност, и 
най-вече всички мерки, свързани със 
заетостта, за успеха на 
икономическото възстановяване; 
призовава държавите-членки към 
широко използване на структурните 
фондове с цел насърчаване на 
създаването на работни места и малките 
и средни предприятия (МСП).

Or. en
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Изменение 28
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на мерките в 
подкрепа на заетостта и стопанската 
дейност за успеха на икономическото 
възстановяване; призовава държавите-
членки към активно използване на 
структурните фондове с цел 
насърчаване на създаването на работни 
места, малките и средни предприятия 
(МСП) и  предприемачеството.

5. подчертава значението на мерките в 
подкрепа на заетостта и стопанската 
дейност за успеха на икономическото 
възстановяване; призовава държавите-
членки към широко използване на 
структурните фондове с цел 
насърчаване на професионалното 
обучение, създаването на работни места, 
малките и средни предприятия (МСП) и  
предприемачеството.

Or. en

Изменение 29
Gerardo Galeote

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на мерките в 
подкрепа на заетостта и стопанската 
дейност за успеха на икономическото 
възстановяване; призовава държавите-
членки към активно използване на 
структурните фондове с цел 
насърчаване на създаването на работни 
места, малките и средни предприятия 
(МСП) и  предприемачеството.

5. подчертава значението на мерките в 
подкрепа на заетостта и стопанската 
дейност за успеха на икономическото 
възстановяване; призовава държавите-
членки широко да използват
структурните фондове, с цел да се 
гарантира създаването на работни 
места и да се насърчават малките и 
средни предприятия (МСП) и  
предприемачеството;

Or. en
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Изменение 30
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава значението на 
предприятията в сектора на 
социалната икономика, като 
например кооперативни финансови 
институции, при оказването на 
принос за устойчиви икономически 
модели и насърчаване на финансовата 
интеграция; призовава Комисията да 
подкрепя такива предприятия чрез 
намаляване на бюрократичните 
пречки при получаване на 
финансиране от Общността;

Or. en

Изменение 31
Gerardo Galeote

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. настоятелно призовава банките и 
финансовите институции изцяло да 
използват предоставените им 
механизми за запазване и подкрепа на 
отпускането на заемни средства за 
икономиката и да прехвърлят 
ключови намаления на лихвените 
проценти на кредитополучателите;

Or. en
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Изменение 32
Gerardo Galeote

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. насърчава държавите-членки по-често 
да използват предоставяните от 
Европейската инвестиционна банка 
възможности и по-специално 
финансовите инструменти JESSICA и 
JEREMIE; подчертава значението на 
JASPERS за подготовката на проекти.

6. насърчава държавите-членки по-често 
да използват предоставяните от 
Европейската инвестиционна банка и 
Европейската банка за 
възстановяване и развитие 
възможности, и по-специално 
финансовите инструменти JESSICA и 
JEREMIE; подчертава и значението на 
JASPERS за подготовката на проекти;

Or. en

Изменение 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. насърчава държавите-членки по-често 
да използват предоставяните от 
Европейската инвестиционна банка
възможности и по-специално 
финансовите инструменти JESSICA и 
JEREMIE; подчертава значението на 
JASPERS за подготовката на проекти.

6. насърчава държавите-членки по-често 
да използват предоставяните от 
Европейската инвестиционна банка 
възможности, и по-специално 
финансовите инструменти JESSICA и 
JEREMIE; призовава Комисията да 
обмисли опростяване на условията за 
разпределяне на средства от 
последните два инструмента; 
подчертава значението на JASPERS за 
подготовката на проекти;

Or. en
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Изменение 34
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. насърчава Комисията да засили 
техническата помощ за държавите-
членки с цел подобряване на качеството 
на проектите и ефикасността на 
изпълнение на проектите;

7. насърчава Комисията да засили 
техническата помощ за държавите-
членки с цел подобряване на качеството 
на проектите и ефикасността на 
изпълнение на проектите; подчертава 
непосредствената необходимост от 
разпространение на информация до 
местни и регионални органи относно 
изменението, от страна на органите, 
на стратегическите и оперативни 
планове по този въпрос;

Or. en

Изменение 35
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. насърчава Комисията да засили 
техническата помощ за държавите-
членки с цел подобряване на качеството 
на проектите и ефикасността на 
изпълнение на проектите;

7. насърчава Комисията да засили 
техническата помощ за държавите-
членки с цел подобряване на качеството 
на проектите и ефикасността на 
изпълнение на проектите, и предлага 
разработването на европейски фонд 
за непредвидени ситуации, за да се 
помага на държавите-членки да се 
справят с бъдещи кризи, аналогични 
на настоящата; 

Or. en
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Изменение 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. насърчава Комисията да засили 
техническата помощ за държавите-
членки с цел подобряване на качеството 
на проектите и ефикасността на 
изпълнение на проектите;

7. насърчава Комисията да засили 
техническата помощ за държавите-
членки и да насърчава обмена на най-
добри практики между регионите с 
цел подобряване на качеството на 
проектите и ефикасността на 
изпълнение на проектите;

Or. en

Изменение 37
Gerardo Galeote

Проектостановище
Параграф 7а (нов) 

Проектостановище Изменение

7а. призовава за разработване на 
подходящи подробни критерии и 
стандарти за внимателно 
наблюдение и постоянно оценяване на 
ефективността на плановете за 
възстановяване на национално и 
регионално равнище, като се има 
предвид, че пълният мащаб на 
кризата все още не може да бъде 
напълно оценен;

Or. en

Изменение 38
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 8



AM\764401BG.doc 19/19 PE418.386v01-00

BG

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията да следи 
отражението на промените в 
изпълнението на структурните фондове 
и да вземе наблюденията си под 
внимание при средносрочния преглед 
на стратегическите насоки на 
Общността за сближаване.

8. призовава Комисията да следи 
отражението на промените в 
изпълнението на структурните фондове 
и да оцени през 2010 г. 
ефективността на извършените 
реформи съгласно гореспоменатите 
процедури.

Or. en

Изменение 39
Emmanouil Angelakas

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията да следи 
отражението на промените в 
изпълнението на структурните фондове 
и да вземе наблюденията си под 
внимание при средносрочния преглед 
на стратегическите насоки на 
Общността за сближаване.

8. призовава Комисията да следи 
отражението на промените в 
изпълнението на структурните фондове 
и да вземе наблюденията си под 
внимание при средносрочния преглед в 
предложенията си за следващото 
поколение програми, финансирани от 
структурните фондове.

Or. en
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