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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на 
потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вътрешният пазар е крайъгълен 
камък на Съюза. От самото му 
създаване той се оказа основен фактор, 
допринасящ за растежа, 
конкурентоспособността и заетостта. 
Той създаде нови възможности и доведе 
до икономии от мащаба за европейските 
предприятия, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), и укрепи 
тяхната индустриална 
конкурентоспособност. Вътрешният 
пазар допринесе за създаването на 
работни места и за по-голям избор на 
по-ниски цени за потребителите. Той 
продължава да бъде двигател за 
изграждането на по-силна, по-
балансирана и по-справедлива 
икономика. Той е едно от големите 
постижения на Съюза и най-надеждният 
му актив в условията на все по-
глобализиран свят.

(1) Вътрешният пазар е крайъгълен 
камък на Съюза. От самото му 
създаване той се оказа основен фактор, 
допринасящ за растежа, 
конкурентоспособността и заетостта. 
Той създаде нови възможности и доведе 
до икономии от мащаба за европейските 
предприятия, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), и укрепи 
тяхната индустриална 
конкурентоспособност. Вътрешният 
пазар допринесе за създаването на 
работни места и за по-голям избор на 
по-ниски цени за потребителите. Той 
продължава да бъде двигател за
икономически растеж и за 
изграждането на по-силна, по-
балансирана и по-справедлива 
икономика. Той е едно от големите 
постижения на Съюза и най-надеждният 
му актив в условията на все по-
глобализиран свят.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 

(24) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
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получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност е нелека задача и 
разполагат с недостатъчно обезпечение. 
Допълнителни предизвикателства за 
финансирането произтичат от 
необходимостта МСП да останат 
конкурентоспособни, като участват 
активно например в дейности по 
цифровизация, интернационализация и 
иновации и повишават квалификацията 
на работната си ръка. Ограниченият 
достъп до финансиране оказва 
отрицателно въздействие върху 
създаването, растежа и коефициентите 
на оцеляване на предприятията, както и 
върху готовността на новите 
предприемачи да поемат жизнеспособни 
предприятия при наследяването им.

получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност е нелека задача и те
разполагат с недостатъчно обезпечение. 
Допълнителни предизвикателства за 
финансирането произтичат от по-
малкия размер на 
микропредприятията и от 
необходимостта МСП да останат 
конкурентоспособни, като участват 
активно например в дейности по 
цифровизация, интернационализация и 
иновации и повишават квалификацията 
на работната си ръка. Ограниченият 
достъп до финансиране оказва 
отрицателно въздействие върху 
създаването, растежа и коефициентите 
на оцеляване на предприятията, както и 
върху готовността на новите 
предприемачи да поемат жизнеспособни 
предприятия при придобиването им.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Съюзът и държавите членки са 
поели ангажимент за изпълнението на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие. Като допринесат за 
изпълнението на Програмата до 2030 г., 
ЕС и държавите членки ще спомогнат за 
изграждането на по-силна, по-
устойчива, приобщаваща, сигурна и 
благоденстваща Европа. Програмата 
следва да допринася за изпълнението на 
Програмата до 2030 г., включително 
чрез постигане на баланс между 
икономическите, социалните и 
екологичните измерения на устойчивото 
развитие.

(52) Съюзът и държавите членки са 
поели ангажимент да постигат 
резултати, като играят водеща роля 
в изпълнението на Програмата на ООН 
до 2030 г. за устойчиво развитие. Като 
допринесат за изпълнението на 
Програмата до 2030 г., Съюзът и 
държавите членки ще спомогнат за 
изграждането на по-силна, по-
устойчива, приобщаваща, сигурна и 
благоденстваща Европа. Програмата 
следва да допринася за изпълнението на 
Програмата до 2030 г., включително 
чрез постигане на баланс между 
икономическите, социалните и 
екологичните измерения на устойчивото 
развитие, като за тази цел се предвиди 
ясен и видим ангажимент в 
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Регламента за МФР, и чрез включване 
на целите за устойчиво развитие, 
както беше поискано в резолюциите 
на Европейския парламент от 14 
март и 30 май 2018 г. относно МФР за 
периода 2021 – 2027 г.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
настоящата програма следва да 
допринесе за интегриране на действията 
по климата и постигане на общата цел за 
изразходване на 25 % от бюджета на 
Съюза в подкрепа на целите, свързани с 
климата. Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата и ще бъдат преразгледани в 
контекста на съответните оценки и 
преглеждане на процесите.

(53) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
настоящата програма следва да 
допринесе за интегриране на действията 
по климата и постигане на общата цел за 
изразходване на най-малко 25% от 
бюджета на Съюза в подкрепа на 
целите, свързани с климата, през 
периода 2021 – 2027 г. на МФР, както 
и 30% възможно най-скоро и най-
късно до 2027 г. Съответните действия 
ще бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата и ще бъдат преразгледани в 
контекста на съответните оценки и 
процесите на преглед.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху МСП и постигане на 
допълняемост чрез осигуряване на 

б) подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху МСП и постигане на 
допълняемост чрез осигуряване на 
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мерки за предоставяне на различни 
форми на подкрепа за МСП, 
подобряване на достъпа до пазари, 
включително интернационализацията на 
МСП, създаване на благоприятна бизнес 
среда за МСП, подобряване на 
конкурентоспособността на секторите, 
модернизация на промишлеността и 
насърчаване на предприемачеството;

мерки за предоставяне на различни 
форми на подкрепа за МСП, 
подобряване на достъпа до пазари, 
включително интернационализацията на 
МСП, създаване на благоприятна бизнес 
среда за МСП, подобряване на 
конкурентоспособността на секторите, 
модернизация на промишлеността и 
насърчаване на предприемачеството, по-
специално:

i) чрез подпомагане и 
разширяване на консултантските 
услуги (мрежата Enterprise Europe) за 
предоставяне на интегрирани услуги в 
подкрепа на бизнеса на МСП от 
Съюза, които се стремят да проучат 
възможности на вътрешния пазар и в 
трети държави, както и чрез 
наблюдение на това, последните да 
осигуряват съпоставимо равнище на 
качество на услугите във всички 
държави членки;

ii) чрез подпомагане и 
разширяване на програмите за 
мобилност за нови предприемачи 
(„Еразъм за млади предприемачи“), за 
да се подобри способността им за 
придобиване на собствено ноу-хау, 
умения и нагласи в 
предприемаческата област, както и 
технологичният им капацитет и 
способностите им за управление на 
предприятие;

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4

Бюджет Бюджет

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021—2027 г. е 4 088 580 000 евро по 

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021 – 2027 г. е 5 823 000 000 EUR по 



AD\1166710BG.docx 7/10 PE626.924v02-00

BG

текущи цени. цени за 2018 г. (6 563 000 000 EUR по 
текущи цени).

2. В рамките на сумата, посочена в 
параграф 1, следните индикативни суми 
се отпускат за следните цели:

2. В рамките на сумата, посочена в 
параграф 1, следните индикативни суми 
се отпускат за следните цели:

a) 1 000 000 000 евро за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква б);

a) 2 772 000 000 EUR по цени за 
2018 г. (3 124 000 000 EUR по текущи 
цени) за целта, посочена в член 3, 
параграф 2, буква б);

б) 188 000 000 евро за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква г), 
подточка i);

б) 182 000 000 EUR по цени за 
2018 г. (206 000 000 EUR по текущи 
цени) за целта, посочена в член 3, 
параграф 2, буква г), подточка i);

в) 1 680 000 000 евро за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д);

в) 1 585 000 000 EUR по цени за 
2018 г. (1 787 000 000 EUR по текущи 
цени) за целта, посочена в член 3, 
параграф 2, буква д);

г) 552 000 000 евро за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква е).

г) 490 000 000 EUR по цени за 
2018 г. (552 000 000 EUR по текущи 
цени) за целта, посочена в член 3, 
параграф 2, буква е).

3. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да се използва за техническа и 
административна помощ за 
изпълнението на програмата, по-
специално във връзка с дейностите за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, както и използване на 
информационни мрежи, които са 
насочени към обработка и обмен на 
информация, и използване и 
разработване на институционални 
инструменти от областта на 
информационните технологии. 

3. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да се използва за техническа и 
административна помощ за 
изпълнението на програмата, по-
специално във връзка с дейностите за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, както и използване на 
информационни мрежи, които са 
насочени към обработка и обмен на 
информация, и използване и 
разработване на институционални 
инструменти от областта на 
информационните технологии. 

4. За целите, посочени в член 3, 
параграф 2, буква д), бюджетните 
задължения, чийто срок надхвърля една 
финансова година, могат да се 
разпределят за няколко години под 
формата на годишни траншове. 

4. За целите, посочени в член 3, 
параграф 2, буква д), бюджетните 
задължения, чийто срок надхвърля една 
финансова година, могат да се
разпределят за няколко години под 
формата на годишни траншове. 

5. Чрез дерогация от член 111, 
параграф 2 от Финансовия регламент 
Комисията поема бюджетното 
задължение за безвъзмездните средства, 
отпуснати за ветеринарни и 

5. Чрез дерогация от член 111, 
параграф 2 от Финансовия регламент 
Комисията поема бюджетното 
задължение за безвъзмездните средства, 
отпуснати за ветеринарни и 
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фитосанитарни спешни мерки в рамките 
на специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква д) от настоящия 
регламент, след оценяване на 
заявленията за плащане, представени от 
държавите членки. 

фитосанитарни спешни мерки в рамките 
на специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква д) от настоящия 
регламент, след оценяване на 
заявленията за плащане, представени от 
държавите членки. 

6. Ресурсите, отпуснати на 
държавите членки в режим на споделено 
управление, могат по искане на 
държавите членки да бъдат прехвърлени 
към програмата. Комисията изпълнява 
тези ресурси пряко в съответствие с 
член 62, параграф 1, буква а) от 
Финансовия регламент или непряко — в 
съответствие с буква в) от посочения 
член и параграф. Когато е възможно, 
тези ресурси се използват в полза на 
съответната държава членка. 

6. Ресурсите, отпуснати на 
държавите членки в режим на споделено 
управление, могат по искане на 
държавите членки да бъдат прехвърлени 
към програмата. Комисията изпълнява 
тези ресурси пряко в съответствие с 
член 62, параграф 1, буква а) от 
Финансовия регламент или непряко – в 
съответствие с буква в) от посочения 
член и параграф. Когато е възможно, 
тези ресурси се използват в полза на 
съответната държава членка. 

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г. 
компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, 
както се съдържа в проекта на междинен доклад относно предложението за 
регламент на Съвета относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 –
2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигане на споразумение.

Изменение 7

Предложение за регламент
Приложение IV – таблица – колона 2 – ред 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a – Брой предприемачи, които се 
възползват от схеми за 
наставничество и мобилност
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