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10.1.2019 A8-0482/3 

Изменение  3 

Свен Гиголд, Жорди Соле, Тили Метц, Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0482/2018 

Жузе Мануел Фернандеш 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Програмата InvestEU следва да 

предостави възможности на 

гражданите и общностите, които 

желаят да инвестират в по-

устойчиво общество с ниски 

въглеродни емисии, включително в 

енергийния преход. При все че 

[преразгледаната Директива за 

възобновяемите енергийни 

източници] и [преразгледаната 

Директива за електроенергията] 

понастоящем признават общностите 

за енергия от възобновяеми 

източници и гражданските енергийни 

общности и потребителите на 

собствена електроенергия от 

възобновяеми източници и им 

предоставят подкрепа като основни 

участници в енергийния преход на 

Съюза, InvestEU следва да спомогне за 

улесняване на участието на тези 

участници на пазара. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Изменение  4 

Свен Гиголд, Жорди Соле, Тили Метц, Бас Ейкхаут, Моника Вана 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0482/2018 

Жузе Мануел Фернандеш 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Разделът на държавата членка 

следва да бъде специално проектиран 

така, че да позволява използването на 

фондове под споделено управление за 

обезпечаване на гаранцията, издадена 

от Съюза. Тази комбинация има за цел 

да мобилизира високия кредитен 

рейтинг на Съюза за насърчаване на 

националните и регионалните 

инвестиции, като същевременно се 

гарантира последователно управление 

на риска на условните задължения 

чрез прилагане на гаранцията, 

предоставена от Комисията под 

непряко управление. Съюзът следва да 

гарантира операциите по 

финансиране и инвестиране, 

предвидени в гаранционните 

споразумения, сключени между 

Комисията и партньорите по 

изпълнението в рамките на раздел 

„Държави членки“, фондовете под 

споделено управление трябва да 

осигуряват обезпечаването на 

гаранцията с процент на 

обезпечаване, определен от 

Комисията въз основа на естеството 

на операциите и свързаните с тях 

очаквани загуби, а държавата членка 

поема загубите над очакваните 

загуби, като издава насрещна 

гаранция в полза на Съюза. Такива 

заличава се 
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договорености следва да се сключат в 

единно споразумение за финансов 

принос с всяка държава членка, която 

доброволно избере тази възможност. 

Споразумението за финансов принос 

следва да обхваща едно или повече 

специфични гаранционни 

споразумения, които трябва да се 

прилагат в рамките на съответната 

държава членка. Определянето на 

процента на обезпечаване за всеки 

отделен случай изисква дерогация от 

[член 211, параграф 1] от Регламент 

(ЕС, Евратом) № XXXX19 

(„Финансовия регламент“). Тази 

система предоставя също единен 

набор от правила за бюджетните 

гаранции, подкрепени от централно 

управлявани фондове или от фондове 

под споделено управление, което би 

улеснило тяхното съчетаване. 

_________________  

19 невалидна  

Or. en 
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Изменение  5 

Свен Гиголд, Жорди Соле, Тили Метц, Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0482/2018 

Жузе Мануел Фернандеш 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) Консултантският център 

InvestEU следва да подкрепя 

разработването на стабилен списък с 

инвестиционни проекти във всеки 

компонент на политиката. В допълнение 

следва да се предвиди междусекторен 

компонент по програмата InvestEU, 

който да осигурява единна начална 

точка и помощ за разработване на 

проекти между различните политики за 

централно управляваните програми на 

Съюза. 

(35) Консултантският център 

InvestEU следва да подкрепя 

разработването на стабилен списък с 

инвестиционни проекти във всеки 

компонент на политиката, осигурявайки 

ефективно прилагане на географска 

диверсификация с оглед на приноса 

към целта на Съюза за икономическо, 

социално и териториално 

сближаване и намаляване на 

разликите между регионите. 

Консултантският център следва да 

обръща особено внимание на 

необходимостта от обединяване на 

малки проекти и събирането им в по-

големи портфолиа. Комисията следва 

да подпише споразумения с групата на 

ЕИБ и с други партньори по 

изпълнението, за да ги определи като 

партньори в консултантския център. 

Комисията, групата на ЕИБ и 

другите партньори по изпълнението 

следва да работят в тясно 

сътрудничество с оглед на 

осигуряването на ефикасност, 

полезни взаимодействия и ефективно 

географско покритие на подкрепата в 

рамките на целия Съюз, като вземат 

предвид експертния опит и местния 

капацитет на местните партньори 

по изпълнението, както и 

съществуващите структури, като 
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например Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси. В допълнение 

следва да се предвиди междусекторен 

компонент по програмата InvestEU, 

който да осигурява единна начална 

точка и помощ за разработване на 

проекти между различните политики за 

централно управляваните програми на 

Съюза. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Изменение  6 

Свен Гиголд, Жорди Соле, Тили Метц, Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0482/2018 

Жузе Мануел Фернандеш 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Финансовият пакет за 

изпълнението на мерките, предвидени в 

глави V и VI, възлиза на 525 000 000 

EUR (по текущи цени). 

3. Финансовият пакет за 

изпълнението на мерките, предвидени в 

глави V и VI, възлиза на 725 000 000 

EUR (по текущи цени). 

Or. en 

Обосновка 

Предишният опит от ЕФСИ I и ЕФСИ II показва, че консултантските центрове са 

ключови участници при предоставянето на насоки за устойчивост на 

инвестиционните проекти, а също и в насърчаването на обединяването на по-малки 

проекти в по-големи и по-амбициозни проекти. Поради това предлагаме увеличаване 

на бюджета за консултантските центрове (глава V). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Изменение  7 

Свен Гиголд, Жорди Соле, Тили Метц, Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0482/2018 

Жузе Мануел Фернандеш 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Партньорите по изпълнението се 

стремят поне 50 % от инвестициите в 

рамките на компонента на политиката за 

устойчива инфраструктура да 

допринасят за постигането на целите на 

Съюза по отношение на климата и 

околната среда. 

5. Партньорите по изпълнението се 

стремят: 

a) поне 80 % от инвестициите в рамките 

на компонента на политиката за 

устойчива инфраструктура да 

допринасят значително за постигането 

на целите на Съюза по отношение на 

климата и околната среда, в 

съответствие с Парижкото 

споразумение; 

б) в областта на транспорта поне 10 

% от инвестициите в рамките на 

компонента на политиката за 

устойчива инфраструктура да 

допринасят за постигането на целта 

на Съюза за прекратяване на 

пътнотранспортните произшествия 

с фатален изход до 2050 г. и за 

ремонтиране на железопътните и 

пътните мостове и тунели в интерес 

на тяхната безопасност; 

в) поне 35 % от инвестициите за 

компонента на политиката за научни 

изследвания, иновации и 

цифровизация да допринасят за 

целите на Хоризонт Европа; 

г) значителен дял от гаранцията, 

предложена на МСП и малки 

дружества със средна пазарна 

капитализация по компонента на 

политиката за МСП, да подпомага 

иновативни МСП. 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Изменение  8 

Свен Гиголд, Жорди Соле, Тили Метц, Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0482/2018 

Жузе Мануел Фернандеш 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 7 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7a 

 Допълняемост 

 За целите на настоящия регламент 

„допълняемост“ означава подкрепата 

от Фонда InvestEU на операции, 

които се отнасят до случаи на 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни 

ситуации, засягащи целия Съюз и/или 

конкретна държава членка, 

включително дългосрочна 

възвръщаемост на инвестициите или 

по-високорискови потребности от 

финансиране за проекти, 

предоставящи дългосрочни ползи за 

околната среда и за обществото, и 

които не са могли да бъдат 

извършени през периода, през който 

може да бъде използвана гаранцията 

от ЕС, или не в същата степен, от 

партньорите по изпълнението без 

подкрепата на фонда InvestEU. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Изменение  9 

Свен Гиголд, Жорди Соле, Тили Метц, Бас Ейкхаут, Моника Вана 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0482/2018 

Жузе Мануел Фернандеш 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Не сме съгласни с прехвърлянето на ресурси от политиката на сближаване за 

InvestEU. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Изменение  10 

Свен Гиголд, Жорди Соле, Тили Метц, Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0482/2018 

Жузе Мануел Фернандеш 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Фонд InvestEU не подпомага 

дейности, свързани с производството, 

преработката, разпространението, 

съхранението или изгарянето на 

изкопаеми горива или транспортна 

инфраструктура, произвеждаща CO2. 

Or. en 

 


