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Изменение 8
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент – акт за изменение
Регламент (ЕО) № 1080/2006 
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Последиците от изменението на 
климата представляват особена 
пречка за икономическото, социално и 
териториално сближаване, и 
негативното въздействие на 
изменението на климата  върху 
европейските региони ще предизвика 
огромни дългосрочни финансови 
разходи, в случай че не бъдат 
незабавно предприети подходящи 
контра мерки за възпиране на 
изменението на климата и  
европейската политика за 
сближаване не се съсредоточи върху 
тези контра мерки.

Or. en

Изменение 9
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент – акт за изменение
Регламент (ЕО) № 1080/2006 
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Всички мерки за опростяване на 
прилагането на оперативните 
програми съфинансирани от ЕФРР 
следва да подлежат на постоянен 
мониторинг, като през 2010 г. следва 
да се извърши оценка, която да 
установи най-вече спазването на 
изискванията за прозрачност.
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Изменение 10
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент – акт за изменение
Регламент (ЕО) № 1080/2006 
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Съображение 10 се изменя, както 
следва: 
(10) Специално внимание трябва да се 
отдели, за да се осигури допълване и 
съгласуваност с останалите политики 
на Общността, и по-специално със 
законодателството на Общността в 
областта на опазването на околната 
среда, ангажиментите, поети от 
Общността с оглед опазването на 
климата, със седмата рамкова 
програма за научни изследвания, 
технологично развитие и 
демонстрационни дейности и 
рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации. 
Би било уместно освен това да се 
търси синергизъм между подкрепата, 
предоставяна от ЕФРР, от една 
страна, и от друга страна, подкрепата, 
предоставяна от Европейския 
социален фонд в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1081/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юли 2006 г. [6] относно 
Европейския социален фонд, тази 
предоставяна от кохезионния фонд в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. 
[7] относно учредяване на 
кохезионния фонд, тази от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1698/2005 на Съвета от 20 септември 
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2005 г. [8] относно подкрепата за 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 
риболова. 

Or. en

Изменение 11
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1080/2006 
Член 7 – параграф 1 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Разходи за подобряване на 
енергийната ефективност и използване 
на енергия от възобновяеми източници в 
съществуващи жилища в полза на 
домакинства с ниски доходи се 
допускат за всички държави-членки.

(1a) Разходи за подобряване на 
енергийната ефективност и използване 
на енергия от възобновяеми източници в 
сградите се допускат за всички 
държави-членки. Специално внимание 
следва да бъде отделено на проекти, 
отнасящи се до сгради, предназначени 
за жилища на домакинства с ниски 
доходи. 

Or. ro

Изменение 12
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1080/2006 
Член 7 - параграф 2 - уводни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходи за жилищно строителство, с 
изключение на разходите за енергийна 
ефективност и използване на енергия от 
възобновяеми източници, както са 

Разходи за жилищно строителство, с 
изключение на разходите за енергийна 
ефективност и използване на енергия от 
възобновяеми източници, както са 
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определени в параграф 1а, се допускат 
само за държави-членки, присъединили 
се към Европейския съюз на 1 май 
2004 г. или след тази дата, когато са 
изпълнени следните условия:

определени в параграф 1а, се допускат 
за всички държави-членки, когато са 
изпълнени следните условия:

Or. ro

Изменение 13
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1080/2006 
Член 7 - параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Член 7, параграф 2, буква б се 
заменя със следното:
б) средствата, отпускани за жилищно 
строителство, съставляват максимум 
15 % от приноса на ЕФРР в 
съответните оперативни програми 
или 15 % от общия принос на ЕФРР;

Or. ro

Изменение 14
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 — точка 2 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1080/2006 
Член 7 - параграф 2 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б) Член 7, параграф 2, буква в се 
заменя със следното:
" в) разходите се свеждат до 
изграждане на
– многофамилни жилища, или
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– сгради, които са публична 
собственост или се експлоатират от 
субекти с нестопанска цел, 
предназначени за домакинства с 
ниски доходи или лица със специални 
нужди 
тъй като тези разходи 
представляват положителен принос 
към опазването на климата." 

Or. en
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