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Изменение  574 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се консултира с 

консултативен съвет в два състава, а 

именно представители на 

партньорите по изпълнението и 

представители на държавите членки. 

1. Комисията и управителният 

съвет се консултират с консултативен 

съвет, който се състои от един 

представител на всеки партньор по 

изпълнението, един представител от 

всяка държава членка, един 

представител на ЕИБ, един 

представител на Комисията и един 

експерт за всеки компонент на 

политиката, назначен от 

Европейския икономически и социален 

комитет. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение следва да гарантира, че както Комисията, така и 

управителният съвет се консултират с консултативен съвет в посочения състав. 

 

Изменение  575 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се консултира с 

консултативен съвет в два състава, а 

именно представители на партньорите 

по изпълнението и представители на 

държавите членки. 

1. Комисията се консултира с 

консултативен съвет в два състава, а 

именно представители на партньорите 

по изпълнението и представители на 

държавите членки и членове на 

съответните комисии на 

Европейския парламент. 

Or. en 
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Изменение  576 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се консултира с 

консултативен съвет в два състава, а 

именно представители на партньорите 

по изпълнението и представители на 

държавите членки. 

1. Управителният комитет се 

консултира с консултативен съвет в два 

състава, а именно представители на 

партньорите по изпълнението и 

представители на държавите членки. 

Or. en 

 

Изменение  577 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се консултира с 

консултативен съвет в два състава, а 

именно представители на партньорите 

по изпълнението и представители на 

държавите членки. 

1. Комисията се консултира с 

консултативен съвет в два състава, а 

именно представители на партньорите 

по изпълнението и представители на 

държавите членки. И двата състава 

трябва да осигурят равновесие между 

половете сред своите членове.  

Or. en 

 

Изменение  578 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 1a. Комисията, в сътрудничество 

с групата на ЕИБ, допълва настоящия 

регламент, като установява 

методология за оценка на риска. 

Методиката за оценка на риска 

включва:  

 а) класификация на категориите 

рискове с цел да се гарантира 

последователно и стандартно 

третиране на всички операции 

независимо от институцията 

посредник; 

 б) методика за оценка на 

застрашената стойност и 

вероятността от неизпълнение въз 

основа на ясни статистически 

методи, включващи екологични, 

социални и управленски критерии; 

 в) метод за оценка на експозицията 

на неизпълнение и на загубата при 

неизпълнение, като се вземат предвид 

стойността на финансирането, 

рискът, свързан с проекта, условията 

за погасяване, обезпечението и други 

имащи отношение показатели. 

Or. en 

 

Изменение  579 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Членовете на Европейския 

парламент, назначени от 

съответните комисии, имат мандат 

от две години и половина. 

Or. en 
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Изменение  580 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията участва с 

представители и в двата състава на 

консултативния съвет. 

3. Един независим експерт за 

всеки компонент на политиката е с 

представители и в двата състава на 

консултативния съвет. Независимите 

експерти се избират от Комисията 

чрез открита покана за представяне 

на кандидатури. 

Or. en 

 

Изменение  581 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Заседанията на консултативния съвет на 

представителите на партньорите по 

изпълнението се председателстват 

съвместно от представител на 

Комисията и представителя, 

номиниран от Европейската 

инвестиционна банка. 

Заседанията на консултативния съвет в 

двата състава се председателстват от 

представител на Комисията. 

Or. en 

 

Изменение  582 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Заседанията на консултативния съвет на Заседанията на консултативния съвет на 



 

AM\1168409BG.docx 7/142 PE630.411v01-00 

 BG 

представителите на партньорите по 

изпълнението се председателстват 

съвместно от представител на 

Комисията и представителя, 

номиниран от Европейската 

инвестиционна банка. 

представителите на партньорите по 

изпълнението се председателстват от 

представител на Комисията. 

Or. en 

 

Изменение  583 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Представител на Комисията 

председателства заседанията на 

консултативния съвет на 

представителите на държавите 

членки. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  584 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – алинея 3а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Консултативният съвет предлага на 

Комисията промяна на 

разпределението на сумите, посочени 

в приложение I. 

Or. en 

 

Изменение  585 

Марко Вали, Лаура Аджеа 
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Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 – алинея 3б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Консултативният съвет редовно 

организира консултации със 

съответните заинтересовани страни 

и по-специално с представители на 

гражданското общество, социални 

партньори, публични органи, 

съинвеститори, независими експерти, 

институции в областта на 

образованието, обучението и 

научните изследвания, съответните 

социални партньори и представители 

на гражданското общество за 

обсъждане на стратегическата 

насоченост и изпълнението на 

инвестиционната политика, 

провеждана съгласно настоящия 

регламент. 

Or. en 

 

Изменение  586 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 – буква а – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) предоставя съвети на 

Комисията относно случаите на 

неефективност на пазара и 

неоптималните инвестиционни 

ситуации и пазарните условия; 

ii) предоставя съвети на 

управителния комитет относно 

случаите на неефективност на пазара и 

неоптималните инвестиционни 

ситуации и пазарните условия; 

Or. en 

 

Изменение  587 

Сандер Лонес 
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Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 – буква а – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) предоставя съвети на Комисията 

относно случаите на неефективност на 

пазара и неоптималните инвестиционни 

ситуации и пазарните условия; 

ii) предоставя съвети на Комисията 

относно целия Съюз и/или специфични 

за дадена държава членка случаи на 

неефективност на пазара и 

неоптималните инвестиционни 

ситуации и пазарни условия; 

Or. en 

 

Изменение  588 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 – буква а – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) предоставя съвети на Комисията 

относно случаите на неефективност на 

пазара и неоптималните инвестиционни 

ситуации и пазарните условия; 

ii) предоставя съвети на Комисията 

относно случаите на неефективност на 

пазара и координацията и 

неоптималните инвестиционни 

ситуации и пазарни условия; 

Or. en 

 

Изменение  589 

Нилс Турвалдс, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 – буква a – подточка iiа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iia) насърчава координацията и 

обмена на най-добри практики с цел 

улесняване на ролята на Комисията 

за гарантиране на еднакво прилагане 

на InvestEU от различните партньори 
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по изпълнението; 

Or. en 

 

Изменение  590 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 – буква б – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) информира държавите членки 

относно изпълнението на фонд 

InvestEU; 

i) информира държавите членки 

относно изпълнението на фонд InvestEU 

в рамките на всеки компонент; 

Or. en 

 

Изменение  591 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Подробните протоколи от 

заседанията на Консултативния 

съвет се правят обществено 

достояние на специална уебстраница. 

Or. en 

 

Изменение  592 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Член 17a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17a 
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 Управителен комитет 

 1. Фондът InvestEU се управлява от 

управителен комитет, чийто състав 

се определя, за целите на 

използването на гаранцията от ЕС, в 

съответствие с общите цели по 

член 3. 

 2. Управителният комитет: 

 a) се състои от седем членове: трима, 

избрани от Комисията, един – от 

консултативния съвет в състава на 

представителите на партньорите по 

изпълнението, един – от 

Европейската инвестиционна банка и 

двама експерти, избрани от 

Европейския парламент за член без 

право на глас. Избраните експерти не 

искат и не приемат указания от 

институции, органи, служби или 

агенции, от правителствата на 

държавите членки или от други 

публични или частни органи и 

действат с пълна независимост. 

Експертите изпълняват своите 

задължения безпристрастно и в 

интерес на фонд InvestEU; 

 б) избира председател измежду 

членовете си с право на глас за 

определен срок от три години, който 

може да бъде подновен веднъж; 

 в) обсъжда и отчита във възможно 

най-голяма степен позициите на 

всички членове. Ако членовете не 

могат да постигнат единна позиция, 

управителният съвет взема 

решенията си с единодушие на своите 

членове с право на глас. Протоколите 

от заседанията на управителния 

съвет предоставят отчет по 

същество относно позициите на 

всички членове. 

 3. Управителният комитет следи 

стратегическата ориентация на 

InvestEU да бъде в съответствие с 

целите, посочени в член 3, и дали 
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предложените финансови и 

инвестиционни операции от страна 

на партньорите по изпълнението 

съответстват на 

законодателството и политиките на 

Съюза. При изпълнението на 

задачите си по настоящия регламент 

управителният комитет следва 

единствено целите, определени в 

настоящия регламент. 

 4. Управителният комитет определя 

оперативните политики и процедури, 

необходими за функционирането на 

InvestEU, и правилата, приложими 

към операциите с инвестиционни 

платформи и национални 

насърчителни банки или институции. 

 5. Управителният комитет изготвя 

набор от показатели относно 

предложените операции по 

финансиране и инвестиране за 

инвестиционния комитет. Наборът 

от показатели включва по-специално 

оценка на: 

 a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране; 

 б) ползата за крайните получатели; 

 в) спазването на критериите за 

допустимост. 

 Всеки партньор по изпълнението 

предоставя подходяща и 

хармонизирана информация 

Управителния комитет, за да може 

той да подготви набора от 

показатели. 

 6. Управителният комитет редовно 

организира консултации със 

съответните заинтересовани страни 

– по-специално съинвеститори, 

публични органи, експерти, 

институции за образование, обучение 

и научни изследвания, съответните 

социални партньори и представители 

на гражданското общество – относно 
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ориентирането и осъществяването 

на инвестиционната политика по 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  593 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 17a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17a 

 Управителен съвет 

 Управителният съвет се състои от 

осем членове: четирима, назначени 

от Европейската комисия, двама 

експерти, назначени от членовете на 

Европейския парламент, и двама 

членове, назначени от групата на 

ЕИБ. 

 Всички членове на Управителния 

съвет имат право на глас. 

 Решенията на Управителния съвет 

следва да се вземат с консенсус и 

съгласно разпоредбите на настоящия 

регламент. 

 Протоколите на Управителния съвет 

се публикуват след като са одобрени 

от Управителния съвет. 

 Управителният съвет редовно 

организира консултативни срещи със 

съответните заинтересовани 

страни, включително 

съинвеститори, публични органи, 

експерти, образователни и 

изследователски институции, 

социални партньори и представители 

на гражданското общество, относно 

ориентирането и изпълнението на 

инвестиционната политика на 
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InvestEU. 

Or. en 

 

Изменение  594 

Нилс Турвалдс, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Член 17a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17a 

 Методика за оценка на риска 

 1. Комисията, в сътрудничество с 

групата на ЕИБ и след консултация с 

консултативния съвет, съставен от 

участници в прилагането, допълва 

настоящия регламент, като 

установява методология за оценка на 

риска. Методиката за оценка на риска 

включва: 

 a) класификация на категориите 

рискове с цел да се гарантира 

последователно и стандартно 

третиране на всички операции, 

независимо от институцията 

посредник; 

 б) методика за оценка на 

застрашената стойност и 

вероятността от неизпълнение, въз 

основа на ясни статистически 

методи, включващи екологични, 

социални и управленски критерии; 

 в) метод за оценка на експозицията 

на неизпълнение и на загубата при 

неизпълнение, като се вземат предвид 

стойността на финансирането, 

рискът, свързан с проекта, условията 

за погасяване, обезпечението и други 

имащи отношение показатели. 

Or. en 
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Изменение  595 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 17a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17a 

 Критерии за оценка на риска 

 Комисията в тясно сътрудничество с 

групата на ЕИБ като основен 

партньор по изпълнението и в 

координация с другите партньори по 

изпълнението допълва настоящия 

регламент, като установява 

критерии за оценка на риска с цел да 

се допринесе за съгласуваността на 

програмите и за ефективен анализ и 

сравнение на операциите по фонд 

InvestEU. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение гарантира, че Комисията в тясно сътрудничество с групата 

на ЕИБ като основен партньор по изпълнението и в координация с другите партньори 

по изпълнението допълва настоящия регламент, като установява критерии за оценка 

на риска с цел да се допринесе за съгласуваността на програмите и за ефективен 

анализ и сравнение на операциите по фонд InvestEU. 

 

Изменение  596 

Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Член 17б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17б 

 Управителен съвет 

 Фондът InvestEU се управлява от 
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управителен съвет, който с цел 

използване на гаранцията на ЕС 

определя, в съответствие с общите 

цели, посочени в член 3: 

 a) стратегическата ориентация на 

фонда InvestEU; 

 б) оперативните политики и 

процедури, необходими за 

функционирането на фонда InvestEU; 

 в) приложимите правила за 

операциите с инвестиционни 

платформи. 

 2. Управителният съвет: 

 a) се състои от шестима членове, 

както следва: 

 i) трима членове, които се 

назначават от Комисията; 

 ii) един член, назначен от 

Европейската инвестиционна банка; 

 iii) един член, назначен от 

консултативния съвет, измежду 

представителите на партньорите по 

изпълнението. Този член не е 

представител на групата на ЕИБ; 

 iv) един експерт, назначен от 

Европейския парламент. Този експерт 

не търси или приема инструкции от 

институциите, органите, службите 

или агенциите на Съюза, както и от 

което и да е правителство на 

държава членка или от друг публичен 

или частен орган, и действа в 

условията на пълна независимост. 

Експертът изпълнява своите 

задължения безпристрастно и в 

интерес на фонда InvestEU; 

 б) избира председател измежду 

тримата членове, назначени от 

Комисията, с мандат от три години, 

който може да бъде подновен веднъж; 

 в) обсъжда и отчита във възможно 

най-голяма степен позициите на 

всички членове. Ако членовете не 
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могат да намерят допирни точки в 

своите позиции, управителният 

съвет взема своите решения с 

мнозинство от членовете си. 

Протоколите от заседанията на 

управителния съвет представят по 

същество позициите на всички 

членове. Подробните протоколи от 

заседанията на управителния съвет 

се публикуват веднага след като 

бъдат одобрени от управителния 

съвет. Европейският парламент се 

уведомява незабавно за тяхното 

публикуване. 

 3. Управителният съвет предлага на 

Комисията промяна на 

разпределението на сумите, посочени 

в приложение I. 

 4. Управителният съвет редовно 

организира консултации със 

съответните заинтересовани страни 

и по-специално със съинвеститори, 

публични органи, експерти, 

институции в областта на 

образованието, обучението и 

научните изследвания, съответните 

социални партньори и представители 

на гражданското общество, относно 

насочеността и изпълнението на 

инвестиционната политика, 

провеждана съгласно настоящия 

регламент. 

 5. Управителният съвет се подпомага 

от секретариат в съответствие с 

член 19, параграф 2 от настоящия 

регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение създава Управителен съвет, който отразява управлението, 

създадено по силата на ЕФСИ, и гарантира, че подробните протоколи от 

заседанията на Управителния съвет се публикуват веднага щом бъдат одобрени от 

Управителния съвет. 
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 Също така, Управителният съвет се подпомага от секретариат в секретарски и 

административни функции. 

 

Изменение  597 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 17б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17б 

 Набор от показатели 

 1. Всеки партньор по изпълнението 

използва набор от показатели за 

оценка на качеството и 

стабилността на инвестициите, 

подкрепени потенциално с 

гаранцията на ЕС. Наборът от 

показатели гарантира независимата, 

прозрачната и хармонизираната 

оценка на потенциалното и 

действителното използване на 

гаранцията на ЕС. 

 2. Всеки партньор по изпълнението 

попълва набора от показатели за 

предложените от него операции по 

финансиране и инвестиране. Ако 

операцията по инвестиране е 

предложена от няколко партньори по 

изпълнението, наборът от 

показатели се попълва съвместно от 

различните участващи партньори по 

изпълнението. 

 3. Наборът от показатели включва 

по-специално оценка на: 

 a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране в резултат от 

приложената методология за оценка 

на риска, посочена в член 17а; 

 б) ползата за крайните получатели; 

 в) спазването на критериите за 
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допустимост; 

 г) качеството и приноса на 

операцията по инвестиране за 

устойчив и приобщаващ растеж и 

заетостта; 

 д) приноса на операцията по 

инвестиране за реализирането на 

целите на програмата InvestEU; 

 е) техническото и финансовото 

участие в проекта. 

 4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26 за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на подробни правила 

относно набора от показатели, 

използван от партньорите по 

изпълнението. 

 5. Когато е необходимо, групата на 

ЕИБ, съгласно нейното партньорство 

с Комисията, може да предостави 

помощ на партньорите по 

изпълнението при прилагането на 

методиката за оценка на риска и при 

съставянето на набора от 

показатели. Тя също така гарантира, 

че методиката оценяване се прилага 

правилно и че наборите от 

показатели, представени пред 

инвестиционния комитет, са с високо 

качество. 

Or. en 

 

Изменение  598 

Нилс Турвалдс, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Член 17б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17б 
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 Набор от показатели 

 1. Всеки партньор по изпълнението 

използва набор от показатели за 

оценка на качеството и 

стабилността на инвестициите, 

подкрепени потенциално с 

гаранцията на ЕС. Наборът от 

показатели гарантира независима, 

прозрачна и хармонизирана оценка на 

потенциалното и действителното 

използване на гаранцията на ЕС. 

 2. Всеки партньор по изпълнението 

попълва набора от показатели за 

предложените от него операции по 

финансиране и инвестиране. Ако 

операцията по инвестиране е 

предложена от няколко партньори по 

изпълнението, наборът от 

показатели се попълва съвместно от 

различните участващи партньори по 

изпълнението. 

 3. Наборът от показатели включва 

по-специално оценка на: 

 a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране в резултат от 

приложената методология за оценка 

на риска, посочена в член 17а; 

 б) ползата за крайните получатели; 

 в) спазването на критериите за 

допустимост; 

 г) качеството и приноса на 

операцията по инвестиране за 

устойчивия растеж и заетостта; 

 д) приноса на операцията по 

инвестиране за реализирането на 

целите на програмата InvestEU; 

 е) техническото и финансовото 

участие в проекта. 

 4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26 за 

допълване на настоящия регламент 
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чрез определяне на подробни правила 

относно набора от показатели, 

използван от партньорите по 

изпълнението. 

 5. Когато е необходимо, групата на 

ЕИБ и/или Комисията, може да 

предостави помощ на партньорите 

по изпълнението при прилагането на 

методиката за оценка на риска и при 

съставянето на набора от 

показатели. Тя също така гарантира, 

че методиката оценяване се прилага 

правилно и че наборите от 

показатели, представени пред 

инвестиционния комитет, са с високо 

качество. 

Or. en 

 

Изменение  599 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 17в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17в 

 Методика за оценка на риска 

  1. Комисията, в сътрудничество с 

групата на ЕИБ, допълва настоящия 

регламент, като установява 

методология за оценка на риска. 

Методиката за оценка на риска 

включва:  

 a) класификация на категориите 

рискове с цел да се гарантира 

последователно и стандартно 

третиране на всички операции, 

независимо от институцията 

посредник;  

 б) методика за оценка на 

застрашената стойност и 

вероятността от неизпълнение, въз 



 

PE630.411v01-00 22/142 AM\1168409BG.docx 

BG 

основа на ясни статистически 

методи, включващи екологични, 

социални и управленски критерии;  

 в) метод за оценка на експозицията 

на неизпълнение и на загубата при 

неизпълнение, като се вземат предвид 

стойността на финансирането, 

рискът, свързан с проекта, условията 

за погасяване, обезпечението и други 

имащи отношение показатели.  

Or. en 

 

Изменение  600 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Член 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18 заличава се 

Екип на проекта  

1. Създава се съставен от експерти 

екип на проекта, който се предоставя 

на разположение на Комисията от 

партньорите по изпълнението без 

разходи за бюджета на Съюза. 

 

2. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на 

проекта. Броят на експертите се 

определя в гаранционното 

споразумение. 

 

3. Комисията потвърждава дали 

операциите по финансиране и 

инвестиране, предложени от 

партньорите по изпълнението, са в 

съответствие с правото и 

политиките на Съюза. 

 

4. При потвърждение от страна на 

Комисията, както е посочено в 

параграф 3, екипът на проекта 

контролира качеството на 
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надлежната проверка на 

предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 

осъществяват от партньорите по 

изпълнението. След това операциите 

по финансиране и инвестиране се 

представят на инвестиционния 

комитет за одобрение на покритието 

от гаранцията на ЕС. 

Екипът на проекта изготвя набор от 

показатели относно предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране за инвестиционния 

комитет. 

 

Наборът от показатели включва по-

специално оценка на: 

 

a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране; 

 

б) ползата за крайните получатели;  

в) спазването на критериите за 

допустимост. 

 

Всеки партньор по изпълнението 

предоставя подходяща и 

хармонизирана информация на екипа 

на проекта, за да може той да 

извърши своя анализ на риска и да 

подготви набора от показатели. 

 

5. Експерт от екипа на проекта не 

може да оценява надлежната 

проверка или преценката във връзка с 

евентуална операция по финансиране 

или инвестиране, представена от 

партньора по изпълнението, който е 

предоставил експерта на 

разположение на Комисията. Този 

експерт не може също така да 

изготвя набора от показатели във 

връзка с тези предложения. 

 

6. Всеки експерт от екипа на проекта 

декларира пред Комисията всякакъв 

конфликт на интереси и съобщава 

незабавно на Комисията цялата 

информация, която е необходима с 
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оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

7. Комисията определя подробни 

правила за функционирането на екипа 

на проекта и за проверката на 

случаите на конфликт на интереси. 

 

8. Комисията определя подробни 

правила за набора от показатели, за 

да осигури възможност на 

инвестиционния комитет да 

одобрява използването на гаранцията 

на ЕС за предложени операции по 

финансиране или инвестиране. 

 

Or. en 

 

Изменение  601 

Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг 

 

Предложение за регламент 

Член 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18 заличава се 

Екип на проекта  

1. Създава се съставен от експерти 

екип на проекта, който се предоставя 

на разположение на Комисията от 

партньорите по изпълнението без 

разходи за бюджета на Съюза. 

 

2. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на 

проекта. Броят на експертите се 

определя в гаранционното 

споразумение. 

 

3. Комисията потвърждава дали 

операциите по финансиране и 

инвестиране, предложени от 

партньорите по изпълнението, са в 

съответствие с правото и 

политиките на Съюза. 

 

4. При потвърждение от страна на  
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Комисията, както е посочено в 

параграф 3, екипът на проекта 

контролира качеството на 

надлежната проверка на 

предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 

осъществяват от партньорите по 

изпълнението. След това операциите 

по финансиране и инвестиране се 

представят на инвестиционния 

комитет за одобрение на покритието 

от гаранцията на ЕС. 

Екипът на проекта изготвя набор от 

показатели относно предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране за инвестиционния 

комитет. 

 

Наборът от показатели включва по-

специално оценка на: 

 

a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране; 

 

б) ползата за крайните получатели;  

в) спазването на критериите за 

допустимост. 

 

Всеки партньор по изпълнението 

предоставя подходяща и 

хармонизирана информация на екипа 

на проекта, за да може той да 

извърши своя анализ на риска и да 

подготви набора от показатели. 

 

5. Експерт от екипа на проекта не 

може да оценява надлежната 

проверка или преценката във връзка с 

евентуална операция по финансиране 

или инвестиране, представена от 

партньора по изпълнението, който е 

предоставил експерта на 

разположение на Комисията. Този 

експерт не може също така да 

изготвя набора от показатели във 

връзка с тези предложения. 

 

6. Всеки експерт от екипа на проекта 

декларира пред Комисията всякакъв 
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конфликт на интереси и съобщава 

незабавно на Комисията цялата 

информация, която е необходима с 

оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

7. Комисията определя подробни 

правила за функционирането на екипа 

на проекта и за проверката на 

случаите на конфликт на интереси. 

 

8. Комисията определя подробни 

правила за набора от показатели, за 

да осигури възможност на 

инвестиционния комитет да 

одобрява използването на гаранцията 

на ЕС за предложени операции по 

финансиране или инвестиране. 

 

Or. en 

Обосновка 

Дублирането на задачи, например с националните банки, които са в състояние 

напълно да съставят рисковите профили или да проверят критериите за 

допустимост; друга институция, използвайки собствената си методология, би могла 

да причини бъркотия и да удължи процедурите без никаква добавена стойност. Вж. 

също съображение 27. 

 

Изменение  602 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18 заличава се 

Екип на проекта  

1. Създава се съставен от експерти 

екип на проекта, който се предоставя 

на разположение на Комисията от 

партньорите по изпълнението без 

разходи за бюджета на Съюза. 

 

2. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на 
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проекта. Броят на експертите се 

определя в гаранционното 

споразумение. 

3. Комисията потвърждава дали 

операциите по финансиране и 

инвестиране, предложени от 

партньорите по изпълнението, са в 

съответствие с правото и 

политиките на Съюза. 

 

4. При потвърждение от страна на 

Комисията, както е посочено в 

параграф 3, екипът на проекта 

контролира качеството на 

надлежната проверка на 

предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 

осъществяват от партньорите по 

изпълнението. След това операциите 

по финансиране и инвестиране се 

представят на инвестиционния 

комитет за одобрение на покритието 

от гаранцията на ЕС. 

 

Екипът на проекта изготвя набор от 

показатели относно предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране за инвестиционния 

комитет. 

 

Наборът от показатели включва по-

специално оценка на: 

 

a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране; 

 

б) ползата за крайните получатели;  

в) спазването на критериите за 

допустимост. 

 

Всеки партньор по изпълнението 

предоставя подходяща и 

хармонизирана информация на екипа 

на проекта, за да може той да 

извърши своя анализ на риска и да 

подготви набора от показатели. 

 

5. Експерт от екипа на проекта не 

може да оценява надлежната 

проверка или преценката във връзка с 
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евентуална операция по финансиране 

или инвестиране, представена от 

партньора по изпълнението, който е 

предоставил експерта на 

разположение на Комисията. Този 

експерт не може също така да 

изготвя набора от показатели във 

връзка с тези предложения. 

6. Всеки експерт от екипа на проекта 

декларира пред Комисията всякакъв 

конфликт на интереси и съобщава 

незабавно на Комисията цялата 

информация, която е необходима с 

оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

 

7. Комисията определя подробни 

правила за функционирането на екипа 

на проекта и за проверката на 

случаите на конфликт на интереси. 

 

8. Комисията определя подробни 

правила за набора от показатели, за 

да осигури възможност на 

инвестиционния комитет да 

одобрява използването на гаранцията 

на ЕС за предложени операции по 

финансиране или инвестиране. 

 

Or. en 

Обосновка 

За да се избегне сложността, продължителния процес на одобрение на проекта и 

рисковете по отношение на поверителността на информацията и конфликтите на 

интереси, екипът на проекта в предложението на Комисията се заличава. В 

съответствие с изменението на член 19, параграф 2 се осигурява секретариат, който 

да подпомага както Инвестиционния комитет, така и Управителния съвет в 

секретарски и административни функции. 

 

Изменение  603 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 18 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18 заличава се 

Екип на проекта  

1. Създава се съставен от експерти 

екип на проекта, който се предоставя 

на разположение на Комисията от 

партньорите по изпълнението без 

разходи за бюджета на Съюза. 

 

2. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на 

проекта. Броят на експертите се 

определя в гаранционното 

споразумение. 

 

3. Комисията потвърждава дали 

операциите по финансиране и 

инвестиране, предложени от 

партньорите по изпълнението, са в 

съответствие с правото и 

политиките на Съюза. 

 

4. При потвърждение от страна на 

Комисията, както е посочено в 

параграф 3, екипът на проекта 

контролира качеството на 

надлежната проверка на 

предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 

осъществяват от партньорите по 

изпълнението. След това операциите 

по финансиране и инвестиране се 

представят на инвестиционния 

комитет за одобрение на покритието 

от гаранцията на ЕС. 

 

Екипът на проекта изготвя набор от 

показатели относно предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране за инвестиционния 

комитет. 

 

Наборът от показатели включва по-

специално оценка на: 

 

a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране; 

 

б) ползата за крайните получатели;  
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в) спазването на критериите за 

допустимост. 

 

Всеки партньор по изпълнението 

предоставя подходяща и 

хармонизирана информация на екипа 

на проекта, за да може той да 

извърши своя анализ на риска и да 

подготви набора от показатели. 

 

5. Експерт от екипа на проекта не 

може да оценява надлежната 

проверка или преценката във връзка с 

евентуална операция по финансиране 

или инвестиране, представена от 

партньора по изпълнението, който е 

предоставил експерта на 

разположение на Комисията. Този 

експерт не може също така да 

изготвя набора от показатели във 

връзка с тези предложения. 

 

6. Всеки експерт от екипа на проекта 

декларира пред Комисията всякакъв 

конфликт на интереси и съобщава 

незабавно на Комисията цялата 

информация, която е необходима с 

оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

 

7. Комисията определя подробни 

правила за функционирането на екипа 

на проекта и за проверката на 

случаите на конфликт на интереси. 

 

8. Комисията определя подробни 

правила за набора от показатели, за 

да осигури възможност на 

инвестиционния комитет да 

одобрява използването на гаранцията 

на ЕС за предложени операции по 

финансиране или инвестиране. 

 

Or. en 

 

Изменение  604 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 
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Член 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18 заличава се 

Екип на проекта  

1. Създава се съставен от експерти 

екип на проекта, който се предоставя 

на разположение на Комисията от 

партньорите по изпълнението без 

разходи за бюджета на Съюза. 

 

2. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на 

проекта. Броят на експертите се 

определя в гаранционното 

споразумение. 

 

3. Комисията потвърждава дали 

операциите по финансиране и 

инвестиране, предложени от 

партньорите по изпълнението, са в 

съответствие с правото и 

политиките на Съюза. 

 

4. При потвърждение от страна на 

Комисията, както е посочено в 

параграф 3, екипът на проекта 

контролира качеството на 

надлежната проверка на 

предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 

осъществяват от партньорите по 

изпълнението. След това операциите 

по финансиране и инвестиране се 

представят на инвестиционния 

комитет за одобрение на покритието 

от гаранцията на ЕС. 

 

Екипът на проекта изготвя набор от 

показатели относно предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране за инвестиционния 

комитет. 

 

Наборът от показатели включва по-

специално оценка на: 

 

a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

 



 

PE630.411v01-00 32/142 AM\1168409BG.docx 

BG 

инвестиране; 

б) ползата за крайните получатели;  

в) спазването на критериите за 

допустимост. 

 

Всеки партньор по изпълнението 

предоставя подходяща и 

хармонизирана информация на екипа 

на проекта, за да може той да 

извърши своя анализ на риска и да 

подготви набора от показатели. 

 

5. Експерт от екипа на проекта не 

може да оценява надлежната 

проверка или преценката във връзка с 

евентуална операция по финансиране 

или инвестиране, представена от 

партньора по изпълнението, който е 

предоставил експерта на 

разположение на Комисията. Този 

експерт не може също така да 

изготвя набора от показатели във 

връзка с тези предложения. 

 

6. Всеки експерт от екипа на проекта 

декларира пред Комисията всякакъв 

конфликт на интереси и съобщава 

незабавно на Комисията цялата 

информация, която е необходима с 

оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

 

7. Комисията определя подробни 

правила за функционирането на екипа 

на проекта и за проверката на 

случаите на конфликт на интереси. 

 

8. Комисията определя подробни 

правила за набора от показатели, за 

да осигури възможност на 

инвестиционния комитет да 

одобрява използването на гаранцията 

на ЕС за предложени операции по 

финансиране или инвестиране. 

 

Or. en 

 

Изменение  605 



 

AM\1168409BG.docx 33/142 PE630.411v01-00 

 BG 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18 заличава се 

Екип на проекта  

1. Създава се съставен от експерти 

екип на проекта, който се предоставя 

на разположение на Комисията от 

партньорите по изпълнението без 

разходи за бюджета на Съюза. 

 

2. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на 

проекта. Броят на експертите се 

определя в гаранционното 

споразумение. 

 

3. Комисията потвърждава дали 

операциите по финансиране и 

инвестиране, предложени от 

партньорите по изпълнението, са в 

съответствие с правото и 

политиките на Съюза. 

 

4. При потвърждение от страна на 

Комисията, както е посочено в 

параграф 3, екипът на проекта 

контролира качеството на 

надлежната проверка на 

предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 

осъществяват от партньорите по 

изпълнението. След това операциите 

по финансиране и инвестиране се 

представят на инвестиционния 

комитет за одобрение на покритието 

от гаранцията на ЕС. 

 

Екипът на проекта изготвя набор от 

показатели относно предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране за инвестиционния 

комитет. 

 

Наборът от показатели включва по-

специално оценка на: 
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a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране; 

 

б) ползата за крайните получатели;  

в) спазването на критериите за 

допустимост. 

 

Всеки партньор по изпълнението 

предоставя подходяща и 

хармонизирана информация на екипа 

на проекта, за да може той да 

извърши своя анализ на риска и да 

подготви набора от показатели. 

 

5. Експерт от екипа на проекта не 

може да оценява надлежната 

проверка или преценката във връзка с 

евентуална операция по финансиране 

или инвестиране, представена от 

партньора по изпълнението, който е 

предоставил експерта на 

разположение на Комисията. Този 

експерт не може също така да 

изготвя набора от показатели във 

връзка с тези предложения. 

 

6. Всеки експерт от екипа на проекта 

декларира пред Комисията всякакъв 

конфликт на интереси и съобщава 

незабавно на Комисията цялата 

информация, която е необходима с 

оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

 

7. Комисията определя подробни 

правила за функционирането на екипа 

на проекта и за проверката на 

случаите на конфликт на интереси. 

 

8. Комисията определя подробни 

правила за набора от показатели, за 

да осигури възможност на 

инвестиционния комитет да 

одобрява използването на гаранцията 

на ЕС за предложени операции по 

финансиране или инвестиране. 

 

Or. en 
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Изменение  606 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Член 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18 заличава се 

Екип на проекта  

1. Създава се съставен от експерти 

екип на проекта, който се предоставя 

на разположение на Комисията от 

партньорите по изпълнението без 

разходи за бюджета на Съюза. 

 

2. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на 

проекта. Броят на експертите се 

определя в гаранционното 

споразумение. 

 

3. Комисията потвърждава дали 

операциите по финансиране и 

инвестиране, предложени от 

партньорите по изпълнението, са в 

съответствие с правото и 

политиките на Съюза. 

 

4. При потвърждение от страна на 

Комисията, както е посочено в 

параграф 3, екипът на проекта 

контролира качеството на 

надлежната проверка на 

предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 

осъществяват от партньорите по 

изпълнението. След това операциите 

по финансиране и инвестиране се 

представят на инвестиционния 

комитет за одобрение на покритието 

от гаранцията на ЕС. 

 

Екипът на проекта изготвя набор от 

показатели относно предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране за инвестиционния 

комитет. 

 

Наборът от показатели включва по-  
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специално оценка на: 

a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране; 

 

б) ползата за крайните получатели;  

в) спазването на критериите за 

допустимост. 

 

Всеки партньор по изпълнението 

предоставя подходяща и 

хармонизирана информация на екипа 

на проекта, за да може той да 

извърши своя анализ на риска и да 

подготви набора от показатели. 

 

5. Експерт от екипа на проекта не 

може да оценява надлежната 

проверка или преценката във връзка с 

евентуална операция по финансиране 

или инвестиране, представена от 

партньора по изпълнението, който е 

предоставил експерта на 

разположение на Комисията. Този 

експерт не може също така да 

изготвя набора от показатели във 

връзка с тези предложения. 

 

6. Всеки експерт от екипа на проекта 

декларира пред Комисията всякакъв 

конфликт на интереси и съобщава 

незабавно на Комисията цялата 

информация, която е необходима с 

оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

 

7. Комисията определя подробни 

правила за функционирането на екипа 

на проекта и за проверката на 

случаите на конфликт на интереси. 

 

8. Комисията определя подробни 

правила за набора от показатели, за 

да осигури възможност на 

инвестиционния комитет да 

одобрява използването на гаранцията 

на ЕС за предложени операции по 

финансиране или инвестиране. 

 

Or. en 
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Изменение  607 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Екип на проекта Набор от показатели 

Or. en 

 

Изменение  608 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се съставен от 

експерти екип на проекта, който се 

предоставя на разположение на 

Комисията от партньорите по 

изпълнението без разходи за бюджета 

на Съюза. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  609 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се съставен от експерти 

екип на проекта, който се предоставя 

на разположение на Комисията от 

партньорите по изпълнението без 

1. Създава се съставен от 

независими и квалифицирани експерти 

екип на проекта. 
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разходи за бюджета на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  610 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се съставен от 

експерти екип на проекта, който се 

предоставя на разположение на 

Комисията от партньорите по 

изпълнението без разходи за бюджета 

на Съюза. 

1. Създава се или се избира чрез 

открита покана за представяне на 

кандидатури екип на проекта, 

съставен от квалифицирани 

експерти, получаващи 

възнаграждение, който се предоставя 

на разположение на Комисията на 

пълен работен ден от партньорите по 

изпълнението. 

Or. en 

 

Изменение  611 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всеки партньор по 

изпълнението назначава експерти в 

екипа на проекта. Броят на 

експертите се определя в 

гаранционното споразумение. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  612 
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Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на проекта. 

Броят на експертите се определя в 

гаранционното споразумение. 

2. Екипът на проекта се състои 

от платени независими експерти, 

които ще бъдат подбрани чрез 

открита покана за представяне на 

кандидатури въз основа на 

последните им доказани знания, 

компетентност и опит в една или 

повече задачи, включени в мандата на 

екипа. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на проекта. 

Броят на експертите се определя в 

гаранционното споразумение. 

Or. en 

 

Изменение  613 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на проекта. 

Броят на експертите се определя в 

гаранционното споразумение. 

2. Всеки партньор по изпълнението 

назначава експерти в екипа на проекта. 

Броят на експертите се определя в 

гаранционното споразумение. 

Or. en 

 

Изменение  614 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26 с цел 

допълване на настоящия регламент 

чрез установяване на набор от 

показатели, които да се използват за 

гарантиране на независима и 

прозрачна оценка на потенциалното 

и действително използване на 

гаранцията от ЕС. 

 Наборът от показатели се състои от 

3 стълба: 

 – Стълб „Стратегическо 

таргетиране“, включващ индикатори, 

които измерват степента, в която 

дадена предложена операция се 

определя като „допълнителна“, 

съгласно определението в настоящия 

регламент, както и степента, в 

която предложената операция 

допринася за постигане на общите 

цели, указани в член 9. 

 – Стълб „Въздействие върху 

гражданите“, включващ индикатори, 

като например дългосрочно създаване 

на работни места и обща добавена 

стойност, измерени чрез разликата 

между фактическите и 

потенциалните нива на БВП и 

безработицата в съответните 

географски области и при 

разграничаване между преки и 

непреки ефекти. 

 Стълб „Техническо изпълнение“, 

включващ индикатори, свързани с 

ефективността на инвестиционния 

процес, като например 

съотношението между публични и 

частни задължения, качеството и 

възможностите на организаторите 

на проекти, посредниците и 

платформите. 

 Показателите по всеки от 

стълбовете се комбинират като 
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претеглена сума, при което 

показателите от стълбовете 

„таргетиране“ и „общо въздействие“ 

имат еднаква тежест, а тежестта 

на показателя от „техническия“ 

стълб не надминава половината от 

тази на другите стълбове. 

Or. en 

 

Изменение  615 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Комисията може да подбере 

допълнително квалифицирани 

независими експерти със съответен 

доказан опит в управлението на 

рискови портфейли и гаранции чрез 

открита покана за представяне на 

кандидатури. 

Or. en 

 

Изменение  616 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията потвърждава дали 

операциите по финансиране и 

инвестиране, предложени от 

партньорите по изпълнението, са в 

съответствие с правото и 

политиките на Съюза. 

заличава се 
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Or. en 

 

Изменение  617 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При потвърждение от страна на 

Комисията, както е посочено в 

параграф 3, екипът на проекта 
контролира качеството на надлежната 

проверка на предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 

осъществяват от партньорите по 

изпълнението. След това операциите по 

финансиране и инвестиране се 

представят на инвестиционния комитет 

за одобрение на покритието от 

гаранцията на ЕС. 

Преди проектът да отиде в 

инвестиционния комитет, 

Комисията оценява съвместимостта 
на операциите по инвестиране и 

финансиране, представени от 

партньорите по изпълнението, с 

правото и политиките на Съюза. 

Специална процедура позволява на 
Комисията да контролира качеството на 

надлежната проверка на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране, които се осъществяват от 

партньорите по изпълнението. 

Комисията може да помоли 

гореспоменатите въпроси да бъдат 

разяснени на партньорите по 

изпълнението и съответно да 

коригира рейтингите в набора от 

показатели за нефинансови въпроси. 
След това операциите по финансиране и 

инвестиране се представят на 

инвестиционния комитет за одобрение 

на покритието от гаранцията на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  618 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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При потвърждение от страна на 

Комисията, както е посочено в 

параграф 3, екипът на проекта 

контролира качеството на надлежната 

проверка на предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 

осъществяват от партньорите по 

изпълнението. След това операциите по 

финансиране и инвестиране се 

представят на инвестиционния комитет 

за одобрение на покритието от 

гаранцията на ЕС. 

При потвърждение от страна на 

Комисията, както е посочено в член 17а 

(нов), екипът на проекта контролира 

независимо и безпристрастно 
качеството на надлежната проверка на 

предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 

осъществяват от партньорите по 

изпълнението. След това операциите по 

финансиране и инвестиране се 

представят на инвестиционния комитет 

за одобрение на покритието от 

гаранцията на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  619 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Екипът на проекта изготвя набор от 

показатели относно предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране за инвестиционния 

комитет. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  620 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) спазването на критериите за 

допустимост. 

в) спазването на критериите за 

допустимост, включително спазването 
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на екологичните стандартите на ЕС, 

Хартата на основните права и 

принципа „енергийна ефективност на 

първо място" на Енергийния съюз. 

Or. en 

 

Изменение  621 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 3 – буква вa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) – проектирането и 

оценяването на свързаните с банките 

аспекти на оценката на 

въздействието и резултатите; 

 – структурирането на гаранциите и 

договорните споразумения с 

партньорите по изпълнението; 

Or. en 

 

Изменение  622 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 3 – буква вa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) качеството и приноса на 

операцията по инвестиране за 

устойчивия растеж и заетостта; 

Or. en 

 

Изменение  623 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 3 – буква вa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) качеството и приноса на 

операцията по инвестиране за 

устойчивия растеж и заетостта; 

Or. en 

 

Изменение  624 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 3 – буква вб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) приноса на операцията по 

инвестиране за реализирането на 

целите на програмата InvestEU; 

Or. en 

 

Изменение  625 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 3 – буква вб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) приноса на операцията по 

инвестиране за реализирането на 

целите на програмата; 

Or. en 

 

Изменение  626 
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Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 3 – буква вв (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вв) техническото и финансовото 

участие в проекта. 

Or. en 

 

Изменение  627 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 3 – буква вв (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вв) техническото и финансовото 

участие в проекта; 

Or. en 

 

Изменение  628 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 3 – буква вг (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вг) дали предложената операция 

има за цел преодоляването на 

установените случаи на 

неефективност на пазара и 

координацията или неоптимални 

инвестиционни ситуации. 

Or. en 
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Изменение  629 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки партньор по изпълнението 

предоставя подходяща и хармонизирана 

информация на екипа на проекта, за да 

може той да извърши своя анализ на 

риска и да подготви набора от 

показатели. 

Всеки партньор по изпълнението 

предоставя подходяща и хармонизирана 

информация на Комисията, за да може 

той да извърши своя анализ на риска и 

да подготви набора от показатели. 

Or. en 

 

Изменение  630 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Експерт от екипа на проекта 

не може да оценява надлежната 

проверка или преценката във връзка с 

евентуална операция по финансиране 

или инвестиране, представена от 

партньора по изпълнението, който е 

предоставил експерта на 

разположение на Комисията. Този 

експерт не може също така да 

изготвя набора от показатели във 

връзка с тези предложения. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  631 

Жорди Соле, Свен Гиголд 
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от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Експерт от екипа на проекта 

не може да оценява надлежната 

проверка или преценката във връзка с 

евентуална операция по финансиране 

или инвестиране, представена от 

партньора по изпълнението, който е 

предоставил експерта на 

разположение на Комисията. Този 

експерт не може също така да 

изготвя набора от показатели във 

връзка с тези предложения. 

5. Когато е необходимо, 

Комисията може да предостави 

помощ на партньорите по 

изпълнението при прилагането на 

методиката за оценка на риска и при 

съставянето на набора от показатели. 

Тя също така гарантира, че 

методиката оценяване се прилага 

правилно и че наборите от 

показатели, представени пред 

инвестиционния комитет, са с високо 

качество. След проверката на 

съответствието и надлежната 

проверка, Комисията коригира 

рейтингите в набора на показатели за 

нефинансови въпроси., преди наборът 

от показатели да отиде в 

инвестиционния комитет. 

Or. en 

 

Изменение  632 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Всеки експерт от екипа на 

проекта декларира пред Комисията 

всякакъв конфликт на интереси и 

съобщава незабавно на Комисията 

цялата информация, която е 

необходима с оглед на постоянната 

проверка за липсата на конфликт на 

интереси. 

заличава се 
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Or. en 

 

Изменение  633 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията определя подробни 

правила за функционирането на екипа 

на проекта и за проверката на 

случаите на конфликт на интереси. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  634 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Комисията определя подробни 

правила за набора от показатели, за 

да осигури възможност на 

инвестиционния комитет да 

одобрява използването на гаранцията 

на ЕС за предложени операции по 

финансиране или инвестиране. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  635 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Комисията определя подробни 

правила за набора от показатели, за да 

осигури възможност на инвестиционния 

комитет да одобрява използването на 

гаранцията на ЕС за предложени 

операции по финансиране или 

инвестиране. 

8. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26 за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на подробни правила 

относно набора от показатели, 

използван от партньорите по 

изпълнението, за да осигури 

възможност на инвестиционния комитет 

да одобрява използването на гаранцията 

на ЕС за предложени операции по 

финансиране или инвестиране. 

Наборът от показатели гарантира 

независима и прозрачна оценка на 

потенциалното и действителното 

използване на гаранцията на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  636 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Член 18a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 18a 

 Проверка на качеството от 

Европейската комисия 

 Преди проектът да бъде представен в 

инвестиционния комитет, 

Европейската комисия оценява 

съвместимостта на операциите по 

инвестиране и финансиране, 

представени от партньорите по 

изпълнението, с правото и 

политиките на Съюза. Специална 

процедура позволява на Комисията да 

контролира качеството на 

надлежната проверка на 

предложените операции по 

финансиране и инвестиране, които се 
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осъществяват от партньорите по 

изпълнението. Комисията може да 

помоли гореспоменатите въпроси да 

бъдат разяснени на партньорите по 

изпълнението и съответно да 

коригира рейтингите в набора от 

показатели за нефинансови въпроси, 

както е описано в чл. 17.5. 

Or. en 

 

Изменение  637 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Член 18б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 18б 

 Наборът от показатели включва по-

специално оценка на: 

 a) рисковия профил на предложените 

операции по финансиране и 

инвестиране в резултат от 

приложената методология за оценка 

на риска, посочена в член 17а; 

 б) ползата за крайните получатели; 

 в) съответствието с 

ангажиментите на ЕС по отношение 

на целите на ООН за устойчиво 

развитие, Парижкото споразумение 

относно изменението на климата, 

Европейския стълб на социалните 

права и Хартата на основните права; 

 г) качеството и приноса на 

операцията по инвестиране за 

устойчивия растеж и създаването на 

висококачествени работни места в 

ЕС; 

 д) приноса на операцията по 

инвестиране за реализирането на 

целите на програмата InvestEU; 
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 е) техническото и финансовото 

участие в проекта. 

 ж) дали предложената операция има 

за цел преодоляването на 

установените случаи на 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни 

ситуации. 

 Когато е необходимо, Комисията 

може да предостави помощ на 

партньорите по изпълнението при 

прилагането на методиката за 

оценка на риска и при съставянето на 

набора от показатели. Тя също така 

гарантира, че методиката оценяване 

се прилага правилно и че наборите от 

показатели, представени пред 

инвестиционния комитет, са с високо 

качество. След проверката на 

съответствието и надлежната 

проверка, Комисията коригира 

рейтингите в набора от показатели 

за нефинансови въпроси преди 

наборът от показатели да отиде в 

инвестиционния комитет. 

Or. en 

 

Изменение  638 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се инвестиционен 

комитет. Този инвестиционен комитет: 

1. Създава се напълно независим 

инвестиционен комитет. Този 

инвестиционен комитет: 

Or. en 

Обосновка 

Инвестиционният комитет е напълно независим. 
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Изменение  639 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се инвестиционен 

комитет. Този инвестиционен комитет: 

1. Създава се независим 

инвестиционен комитет. Този 

инвестиционен комитет: 

Or. en 

 

Изменение  640 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) проверява съответствието им с 

настоящия регламент и съответните 

насоки относно инвестициите, като 

обръща специално внимание на 

изискването за допълняемост, посочено 

в [член 209, параграф 2, буква б)] от 

[Финансовия регламент], и на 

изискването за привличане на частни 

инвестиции, посочено в [член 209, 

параграф 2, буква г)] от [Финансовия 

регламент], и 

б) проверява съответствието им с 

настоящия регламент и съответните 

насоки относно инвестициите, като 

обръща специално внимание на 

изискването за допълняемост, посочено 

в член 7а от настоящия регламент, и 

на изискването за привличане на частни 

инвестиции, посочено в [член 209, 

параграф 2, буква г)] от [Финансовия 

регламент]; и 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с изменението за допълняемост в член 7а (нов). 

 

Изменение  641 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) проверява съответствието им с 

настоящия регламент и съответните 

насоки относно инвестициите, като 

обръща специално внимание на 

изискването за допълняемост, посочено 

в [член 209, параграф 2, буква б)] от 

[Финансовия регламент], и на 

изискването за привличане на частни 

инвестиции, посочено в [член 209, 

параграф 2, буква г)] от [Финансовия 

регламент], и 

б) проверява съответствието им с 

настоящия регламент и съответните 

насоки относно инвестициите, като 

обръща специално внимание на 

изискването за допълняемост, посочено 

в [член 209, параграф 2, буква б)] от 

[Финансовия регламент], и по 

целесъобразност на изискването за 

привличане на частни инвестиции, 

посочено в [член 209, параграф 2, 

буква г)] от [Финансовия регламент], и 

Or. en 

 

Изменение  642 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) проверяват съответствието 

им със специфичното изискване за 

допълняемост, посочено в член 10а; 

Or. en 

 

Изменение  643 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква вa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) призовават Комисията да 

измени насоките относно 
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инвестициите и/или да изготви 

допълнителни насоки, когато сметне 

за необходимо. 

Or. en 

 

Изменение  644 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инвестиционният комитет заседава в 

четири различни състава, 

съответстващи на компонентите на 

политиката, посочени в член 7, 

параграф 1. 

Инвестиционният комитет заседава в 

пет различни състава, съответстващи 

на компонентите на политиката, 

посочени в член 7, параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  645 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки състав на инвестиционния 

комитет се състои от шестима външни 

експерти, получаващи възнаграждение. 

Експертите се избират в съответствие 

с [член 237] от [Финансовия регламент] 

и се назначават от Комисията за 

мандат с продължителност до четири 

години. Техният мандат може да бъде 

подновяван, но не може да превишава 

общо седем години. Комисията може да 

реши да поднови мандата на действащ 

член на инвестиционния комитет, без да 

следва процедурата, предвидена в 

Всеки състав на инвестиционния 

комитет се състои от дванадесет 

външни експерти, получаващи 

възнаграждение. Независимите 

експерти се избират в съответствие с 

[член 237] от [Финансовия регламент]. 

Шестима от тях ще бъдат назначени 

от Комисията, шестима – от 

партньорите по изпълнението чрез 

ротация между националните 

насърчителни банки или институции 

на ЕИБ за мандат с продължителност 

до четири години. Техният мандат може 
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настоящия параграф. да бъде подновяван, но не може да 

превишава общо седем години. 

Комисията и партньорите по 

прилагането може да решат да 

подновят мандата на действащ член на 

инвестиционния комитет, без да следва 

процедурата, предвидена в настоящия 

параграф. 

Or. en 

 

Изменение  646 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки състав на инвестиционния 

комитет се състои от шестима външни 

експерти, получаващи възнаграждение. 

Експертите се избират в съответствие с 

[член 237] от [Финансовия регламент] и 

се назначават от Комисията за мандат с 

продължителност до четири години. 

Техният мандат може да бъде 

подновяван, но не може да превишава 

общо седем години. Комисията може 

да реши да поднови мандата на 

действащ член на инвестиционния 

комитет, без да следва процедурата, 

предвидена в настоящия параграф. 

Всеки състав на инвестиционния 

комитет се състои от шестима външни 

експерти, получаващи възнаграждение. 

Експертите се избират в съответствие с 

[член 237] от [Финансовия регламент] и 

се назначават от Комисията за мандат с 

продължителност до четири години. 

Техният мандат може да бъде 

подновяван, но не може да превишава 

общо седем години. Управителният 

съвет може да реши да поднови 

мандата на действащ член на 

инвестиционния комитет, без да следва 

процедурата, предвидена в настоящия 

параграф. 

Or. en 

Обосновка 

Изясняване в съответствие с проекта на доклад. 

 

Изменение  647 

Луиджи Моргано 

 



 

AM\1168409BG.docx 57/142 PE630.411v01-00 

 BG 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки състав на инвестиционния 

комитет се състои от шестима външни 

експерти, получаващи възнаграждение. 

Експертите се избират в съответствие с 

[член 237] от [Финансовия регламент] и 

се назначават от Комисията за мандат с 

продължителност до четири години. 

Техният мандат може да бъде 

подновяван, но не може да превишава 

общо седем години. Комисията може да 

реши да поднови мандата на действащ 

член на инвестиционния комитет, без да 

следва процедурата, предвидена в 

настоящия параграф. 

Всеки състав на инвестиционния 

комитет се състои от седем външни 

експерти, получаващи възнаграждение. 

Експертите се избират в съответствие с 

[член 237] от [Финансовия регламент] и 

се назначават от Комисията за мандат с 

продължителност до четири години. 

Техният мандат може да бъде 

подновяван, но не може да превишава 

общо седем години. Комисията може да 

реши да поднови мандата на действащ 

член на инвестиционния комитет, без да 

следва процедурата, предвидена в 

настоящия параграф. 

Or. en 

 

Изменение  648 

Мигел Виегаш 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки състав на инвестиционния 

комитет се състои от шестима външни 

експерти, получаващи възнаграждение. 

Експертите се избират в съответствие с 

[член 237] от [Финансовия регламент] и 

се назначават от Комисията за мандат с 

продължителност до четири години. 

Техният мандат може да бъде 

подновяван, но не може да превишава 

общо седем години. Комисията може да 

реши да поднови мандата на действащ 

член на инвестиционния комитет, без да 

следва процедурата, предвидена в 

настоящия параграф. 

Всеки състав на инвестиционния 

комитет се състои от шестима външни 

експерти, получаващи възнаграждение, 

и един представител от всяка 

държава членка. Експертите се избират 

в съответствие с [член 237] от 

[Финансовия регламент] и се назначават 

от Комисията за мандат с 

продължителност до четири години. 

Техният мандат може да бъде 

подновяван, но не може да превишава 

общо седем години. Комисията може да 

реши да поднови мандата на действащ 

член на инвестиционния комитет, без да 

следва процедурата, предвидена в 

настоящия параграф. 
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Or. pt 

 

Изменение  649 

Мигел Виегаш 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съставът на инвестиционния комитет 

гарантира, че комитетът познава 

подробно секторите, обхванати от 

компонентите на политиката, посочени 

в член 7, параграф 1, както и 

географските пазари в Съюза, и че като 

цяло представителството на половете в 

него е балансирано. 

Съставът на инвестиционния комитет 

гарантира, че комитетът познава 

подробно секторите, обхванати от 

компонентите на политиката, посочени 

в член 7, параграф 1, както и 

географските пазари в Съюза, и 

специфичните нужди на всяка 

държава по отношение на социално-

икономическите развитие и че като 

цяло представителството на половете в 

него е балансирано. 

Or. pt 

 

Изменение  650 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Четирима членове са постоянни членове 

и в четирите състава на инвестиционния 

комитет. Освен това всеки от четирите 

състава разполага с по двама експерти, 

които имат опит в областта на 

инвестициите в сектори, обхванати от 

съответния компонент на политиката. 

Поне един от постоянните членове има 

опит в областта на устойчивите 

инвестиции. Комисията назначава 

членовете на инвестиционния комитет в 

съответния състав или състави. 

Инвестиционният комитет избира 

Четирима членове са постоянни членове 

и в четирите състава на инвестиционния 

комитет. Освен това всеки от четирите 

състава разполага с по двама експерти, 

които имат опит в областта на 

инвестициите в сектори, обхванати от 

съответния компонент на политиката. 

Поне един от постоянните членове има 

опит в областта на устойчивите 

инвестиции. Управителният съвет 

назначава членовете на инвестиционния 

комитет в съответния състав или 

състави. Инвестиционният комитет 
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председател от своите постоянни 

членове. 

избира председател от своите постоянни 

членове. 

Or. en 

Обосновка 

Изясняване в съответствие с проекта на доклад. 

 

Изменение  651 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Четирима членове са постоянни членове 

и в четирите състава на 

инвестиционния комитет. Освен това 

всеки от четирите състава разполага с 

по двама експерти, които имат опит в 

областта на инвестициите в сектори, 

обхванати от съответния компонент на 

политиката. Поне един от постоянните 

членове има опит в областта на 

устойчивите инвестиции. Комисията 

назначава членовете на инвестиционния 

комитет в съответния състав или 

състави. Инвестиционният комитет 

избира председател от своите постоянни 

членове. 

Четирима членове са постоянни членове 

и в петте състава на инвестиционния 

комитет. Освен това всеки от петте 

състава разполага с по двама експерти, 

които имат опит в областта на 

инвестициите в сектори, обхванати от 

съответния компонент на политиката. 

Поне един от постоянните членове има 

опит в областта на устойчивите 

инвестиции. Комисията назначава 

членовете на инвестиционния комитет в 

съответния състав или състави. 

Инвестиционният комитет избира 

председател от своите постоянни 

членове. 

Or. en 

 

Изменение  652 

Луиджи Моргано, Силвия Коста 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Четирима членове са постоянни членове Четирима членове са постоянни членове 
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и в четирите състава на инвестиционния 

комитет. Освен това всеки от четирите 

състава разполага с по двама експерти, 

които имат опит в областта на 

инвестициите в сектори, обхванати от 

съответния компонент на политиката. 

Поне един от постоянните членове има 

опит в областта на устойчивите 

инвестиции. Комисията назначава 

членовете на инвестиционния комитет в 

съответния състав или състави. 

Инвестиционният комитет избира 

председател от своите постоянни 

членове. 

и в четирите състава на инвестиционния 

комитет. Освен това всеки от четирите 

състава разполага с по трима експерти, 

които имат опит в областта на 

инвестициите в сектори, обхванати от 

съответния компонент на политиката. 

Поне един от постоянните членове има 

опит в областта на устойчивите 

инвестиции и един – в областта на 

културните и творческите 

политики. Техният вот следва да 

бъде взет под внимание при вземането 

на решение по въпросите на тяхната 

компетентност. Комисията назначава 

членовете на инвестиционния комитет в 

съответния състав или състави. 

Инвестиционният комитет избира 

председател от своите постоянни 

членове. 

Or. en 

 

Изменение  653 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията приема правилника за 

дейността на инвестиционния 

комитет и ръководи неговия 

секретариат. 

Осигурява се секретариат, който да 

подпомага както инвестиционния 

комитет, така и управителния съвет 

в секретарски и административни 

функции. Управителният съвет 
приема правилника за дейността и 

определя договорености за 

ръководството на секретариата. 

Or. en 

Обосновка 

С настоящото изменение следва да се гарантира, че се осигурява секретариат, който 

да подпомага както инвестиционния комитет, така и управителния съвет в 
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секретарски и административни функции. Управителният съвет приема правилника 

за дейността и определя договорености за ръководството на този секретариат. 

 

Изменение  654 

Жузе Мануел Фернандеш, Роберто Гуалтиери 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията приема правилника за 

дейността на инвестиционния комитет и 

ръководи неговия секретариат. 

Комисията приема правилника за 

дейността на инвестиционния комитет и 

поддържа неговия секретариат. 

Or. en 

 

Изменение  655 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията приема правилника за 

дейността на инвестиционния комитет и 

ръководи неговия секретариат. 

Комисията приема правилника за 

дейността на инвестиционния комитет, 

а ЕИБ ръководи неговия секретариат. 

Or. en 

 

Изменение  656 

Мигел Виегаш 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато участват в дейностите на 

инвестиционния комитет, неговите 

членове изпълняват задълженията си 

безпристрастно и единствено в интерес 

Когато участват в дейностите на 

инвестиционния комитет, неговите 

експерти изпълняват задълженията си 

безпристрастно и единствено в интерес 
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на фонд InvestEU. Те не търсят, нито 

приемат инструкции от партньорите по 

изпълнението, институциите на Съюза, 

държавите членки или друг публичен 

или частен орган. 

на фонд InvestEU. Те не търсят, нито 

приемат инструкции от партньорите по 

изпълнението, институциите на Съюза, 

държавите членки или друг публичен 

или частен орган. 

Or. pt 

 

Изменение  657 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Автобиографиите и декларациите за 

интереси на всеки член на 

инвестиционния комитет се оповестяват 

публично и се актуализират постоянно. 

Всеки член на инвестиционния комитет 

съобщава незабавно на Комисията 

цялата информация, която е необходима 

с оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

Автобиографиите и декларациите за 

интереси на всеки член на 

инвестиционния комитет се оповестяват 

публично и се актуализират постоянно. 

Всеки член на инвестиционния комитет 

съобщава незабавно на Комисията и 

управителния комитет цялата 

информация, която е необходима с 

оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

Or. en 

 

Изменение  658 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Автобиографиите и декларациите за 

интереси на всеки член на 

инвестиционния комитет се оповестяват 

публично и се актуализират постоянно. 

Всеки член на инвестиционния комитет 

съобщава незабавно на Комисията 

цялата информация, която е необходима 

Автобиографиите и декларациите за 

интереси на всеки член на 

инвестиционния комитет се оповестяват 

публично и се актуализират постоянно. 

Всеки член на инвестиционния комитет 

съобщава незабавно на Комисията и на 

управителния съвет цялата 
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с оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

информация, която е необходима с 

оглед на постоянната проверка за 

липсата на конфликт на интереси. 

Or. en 

Обосновка 

Изясняване в съответствие с проекта на доклад. 

 

Изменение  659 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията може да освободи даден 

член от неговите функции, ако той не 

отговаря на изискванията, определени в 

настоящия параграф, или поради други 

надлежно обосновани причини. 

Управителният съвет може да 

освободи даден член от неговите 

функции, ако той не отговаря на 

изискванията, определени в настоящия 

параграф, или поради други надлежно 

обосновани причини. 

Or. en 

 

Изменение  660 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията може да освободи даден 

член от неговите функции, ако той не 

отговаря на изискванията, определени в 

настоящия параграф, или поради други 

надлежно обосновани причини. 

Управителният съвет може да 

освободи даден член от неговите 

функции, ако той не отговаря на 

изискванията, определени в настоящия 

параграф, или поради други надлежно 

обосновани причини. 

Or. en 
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Обосновка 

Изясняване в съответствие с проекта на доклад. 

 

Изменение  661 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 – алинея 3а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Секретариатът се осигурява от ЕИБ 

за подпомагане на инвестиционния 

комитет на InvestEU, чието 

ръководство се договаря в 

съответствие с член 19, параграф 2 

от настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  662 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 – алинея 3а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Секретариатът се осигурява от ЕИБ 

за подпомагане на инвестиционния 

комитет на InvestEU, чието 

ръководство се договаря в 

съответствие с член 19, параграф 2 

от настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  663 

Нилс Турвалдс, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато предприема действия в 

съответствие с настоящия член, 

инвестиционният комитет разчита на 

документацията, предоставена от 

партньорите по изпълнението, както и 

на всеки друг документ, който 

инвестиционният комитет счита за 

важен. Оценките на проектите, 

извършени от партньор по 

изпълнението, не обвързват 

инвестиционния комитет за целите на 

операции по финансиране или 

инвестиране, които се ползват от 

покритие от гаранцията на ЕС. 

Когато предприема действия в 

съответствие с настоящия член, 

инвестиционният комитет разчита на 

документацията, предоставена от 

партньорите по изпълнението, както и 

на всеки друг документ, който 

инвестиционният комитет счита за 

важен. Наборите от критериите, 

осигурени от партньор по 

изпълнението, не обвързват 

инвестиционния комитет за целите на 

операции по финансиране или 

инвестиране, които се ползват от 

покритие от гаранцията на ЕС. 

Председателят на инвестиционния 

комитет кани представител на 

съответния партньор по 

изпълнението да представи своя 

набор от критерии и тези 

представители са на разположение, 

за да отговорят на запитванията, 

отправени от членове на 

инвестиционния комитет. 

Or. en 

 

Изменение  664 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато предприема действия в 

съответствие с настоящия член, 

инвестиционният комитет разчита на 

документацията, предоставена от 

партньорите по изпълнението, както и 

на всеки друг документ, който 

инвестиционният комитет счита за 

важен. Оценките на проектите, 

извършени от партньор по 

Когато предприема действия в 

съответствие с настоящия член, 

инвестиционният комитет разчита на 

документацията, предоставена от 

партньорите по изпълнението, както и 

на всеки друг документ, който 

инвестиционният комитет счита за 

важен. Наборите от критериите, 

осигурени от партньор по 
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изпълнението, не обвързват 

инвестиционния комитет за целите на 

операции по финансиране или 

инвестиране, които се ползват от 

покритие от гаранцията на ЕС. 

изпълнението, не обвързват 

инвестиционния комитет за целите на 

операции по финансиране или 

инвестиране, които се ползват от 

покритие от гаранцията на ЕС. 

Председателят на инвестиционния 

комитет кани представител на 

съответния партньор по 

изпълнението да представи своя 

набор от критерии и тези 

представители са на разположение, 

за да отговорят на запитванията, 

отправени от членове на 

инвестиционния комитет. 

Or. en 

 

Изменение  665 

Жузе Мануел Фернандеш, Роберто Гуалтиери 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато предприема действия в 

съответствие с настоящия член, 

инвестиционният комитет разчита на 

документацията, предоставена от 

партньорите по изпълнението, както и 

на всеки друг документ, който 

инвестиционният комитет счита за 

важен. Оценките на проектите, 

извършени от партньор по 

изпълнението, не обвързват 

инвестиционния комитет за целите на 

операции по финансиране или 

инвестиране, които се ползват от 

покритие от гаранцията на ЕС. 

Когато предприема действия в 

съответствие с настоящия член, 

инвестиционният комитет се подпомага 

от централен секретариат към 

Комисията и е отговорен пред 

председателя на инвестиционния 

комитет. Секретариатът проверява 

пълнотата на документацията, 

предоставена от партньорите по 

изпълнението, включваща стандартен 

формуляр за заявление, набора от 

критериите и всеки друг документ, 

който инвестиционният комитет счита 

за важен. Инвестиционният комитет 

може да получи разяснения от 

партньора по изпълнението по време 

на своите заседания или като поиска 

допълнителна информация, която да 

бъде представена на следващо 

заседание. Оценките на проектите, 

извършени от партньор по 



 

AM\1168409BG.docx 67/142 PE630.411v01-00 

 BG 

изпълнението, не обвързват 

инвестиционния комитет за целите на 

операции по финансиране или 

инвестиране, които се ползват от 

покритие от гаранцията на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  666 

Жузе Мануел Фернандеш, Роберто Гуалтиери 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инвестиционният комитет използва за 

своята оценка и за проверката на 

предложенията набора от показатели, 

посочен в член 18, параграф 3. 

Инвестиционният комитет използва за 

своята оценка и за проверката на 

предложенията набора от показатели, 

посочен в член 17б (нов). 

Or. en 

 

Изменение  667 

Мигел Виегаш 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 4а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Инвестиционният комитет 

гарантира, че разпределението на 

инвестициите между държавите и 

регионите е справедливо и 

балансирано, като по този начин се 

гарантира насърчаването на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване. 

Or. pt 

Изменение  668 

Марко Вали 
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Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Заключенията на инвестиционния 

комитет се приемат с обикновено 

мнозинство от всички членове. В случай 

на равен брой гласове председателят на 

инвестиционния комитет има решаващ 

глас. 

Заключенията на инвестиционния 

комитет се приемат с обикновено 

мнозинство от всички членове, когато 

това обикновено мнозинство включва 

поне един от двамата експерти за 

всеки прозорец на политиката. В 

случай на равен брой гласове 

председателят на инвестиционния 

комитет има решаващ глас. 

Or. en 

 

Изменение  669 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Заключенията на инвестиционния 

комитет се приемат с обикновено 

мнозинство от всички членове. В случай 

на равен брой гласове председателят на 

инвестиционния комитет има решаващ 

глас. 

Заключенията на инвестиционния 

комитет се приемат с обикновено 

мнозинство от всички членове, когато 

това обикновено мнозинство включва 

поне един от експертите. В случай на 

равен брой гласове председателят на 

инвестиционния комитет има решаващ 

глас. 

Or. en 

 

Изменение  670 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Заключенията на инвестиционния 

комитет за одобрение на подкрепата от 

гаранцията на ЕС за операции по 

финансиране или инвестиране са 

достъпни публично и включват 

обосновката за одобрението. 

Публикацията не съдържа 

чувствителна търговска информация. 

Заключенията на инвестиционния 

комитет за одобрение на подкрепата от 

гаранцията на ЕС за операции по 

финансиране или инвестиране са 

достъпни публично и включват 

обосновката за одобрението, 

прилаганите критерии и таблицата с 

показатели. Особено внимание следва 

да се обърне на спазването на 

критерия за допълняемост. 

Or. en 

 

Изменение  671 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Заключенията на инвестиционния 

комитет за одобрение на подкрепата от 

гаранцията на ЕС за операции по 

финансиране или инвестиране са 

достъпни публично и включват 

обосновката за одобрението. 

Публикацията не съдържа чувствителна 

търговска информация. 

Заключенията на инвестиционния 

комитет за одобрение на подкрепата от 

гаранцията на ЕС за операции по 

финансиране или инвестиране са 

достъпни публично и включват 

обосновката за одобрението. 

Публикацията не съдържа чувствителна 

търговска информация, която въпреки 

това трябва да се оповести публично 

при поискване на членове на 

Европейския парламент и служители 

към политическите групи в 

секюритизирана читалня. 

Or. en 

 

Изменение  672 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Заключенията на инвестиционния 

комитет за одобрение на подкрепата от 

гаранцията на ЕС за операции по 

финансиране или инвестиране са 

достъпни публично и включват 

обосновката за одобрението. 

Публикацията не съдържа чувствителна 

търговска информация. 

Заключенията на инвестиционния 

комитет за одобрение на подкрепата от 

гаранцията на ЕС за операции по 

финансиране или инвестиране са 

достъпни публично и включват 

обосновката за одобрението. 

Публикацията не съдържа чувствителна 

търговска информация. Заключенията, 

довели до отхвърляне на подкрепата 

от гаранцията на ЕС, се оповестяват 

публично на съответния партньор по 

изпълнението. 

Or. en 

 

Изменение  673 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 2а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Заключенията, довели до отхвърляне 

на подкрепата от гаранцията на ЕС, 

се оповестяват публично на 

съответния партньор по 

изпълнението. 

Or. en 

 

Изменение  674 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Наборът от показатели се оповестява 

публично след подписването на 

операции по финансиране или 

Наборът от показатели се оповестява 

публично след подписването на 

операции по финансиране или 
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инвестиране или на подпроект, ако е 

приложимо. Публикацията не 

съдържа чувствителна търговска 

информация, нито лични данни, 

които не се оповестяват съгласно 

правилата на Съюза за защита на 

данните. 

инвестиране или на подпроект. 

Or. en 

 

Изменение  675 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Наборът от показатели се оповестява 

публично след подписването на 

операции по финансиране или 
инвестиране или на подпроект, ако е 

приложимо. Публикацията не съдържа 

чувствителна търговска информация, 

нито лични данни, които не се 

оповестяват съгласно правилата на 

Съюза за защита на данните. 

Наборът от показатели се оповестява 

публично преди одобрението на 

операцията по инвестиране. 

Публикацията не съдържа чувствителна 

търговска информация, която въпреки 

това трябва да се оповести публично 

при поискване на членове на 

Европейския парламент и служители 

към политическите групи в 

секюритизирана читалня; или лични 

данни, които не се оповестяват съгласно 

правилата на Съюза за защита на 

данните. 

Or. en 

 

Изменение  676 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Наборът от показатели се оповестява Наборът от показатели се оповестява 
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публично след подписването на 

операции по финансиране или 

инвестиране или на подпроект, ако е 

приложимо. Публикацията не съдържа 

чувствителна търговска информация, 

нито лични данни, които не се 

оповестяват съгласно правилата на 

Съюза за защита на данните. 

публично преди одобрението на 

подкрепата на операции по 

финансиране или инвестиране или на 

подпроект. Публикацията не съдържа 

чувствителна търговска информация, 

нито лични данни, които не се 

оповестяват съгласно правилата на 

Съюза за защита на данните. 

Or. en 

 

Изменение  677 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Наборът от показатели се оповестява 

публично след подписването на 

операции по финансиране или 

инвестиране или на подпроект, ако е 

приложимо. Публикацията не съдържа 

чувствителна търговска информация, 

нито лични данни, които не се 

оповестяват съгласно правилата на 

Съюза за защита на данните. 

Наборът от показатели се оповестява 

публично след подписването на 

операции по финансиране или 

инвестиране или на подпроект, ако е 

приложимо. Публикацията не съдържа 

чувствителна търговска информация, 

нито лични данни, които не се 

оповестяват съгласно правилата на 

Съюза за защита на данните. Ежегодно 

следва да се включва процентът на 

отхвърлените проекти спрямо 

приетите проекти за всяка държава 

членка. Необходимо е да се 

предостави обосновка за приемане или 

отхвърляне на всеки проект.  

Or. en 

 

Изменение  678 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 5 – алинея 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Два пъти годишно заключенията на 

инвестиционния комитет, с които се 

отказва използването на гаранцията 

на ЕС, се представят на Европейския 

парламент и на Съвета при спазване на 

строги изисквания за поверителност. 

Два пъти годишно заключенията, 

прилаганите критерии и наборът от 

показатели, свързани с 
инвестиционния комитет, се представят 

на Европейския парламент, на Съвета и 

на държавите членки, участващи в 

InvestEU, списък с всички заключения 

и наборите от показатели, свързани с 

всички тези решения. Това 

представяне подлежи на строги 

изисквания за поверителност. 

Or. en 

 

Изменение  679 

Тиери Корнийе 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Ако инвестиционният комитет 

бъде приканен да одобри използването 

на гаранцията на ЕС за операция по 

финансиране или инвестиране, 

представляваща инструмент, програма 

или структура, която се състои в 

основни подпроекти, това одобрение 

включва тези основни подпроекти, 

освен ако инвестиционният комитет 

не реши да си запази правото да ги 

одобри отделно. 

6. Ако инвестиционният комитет 

бъде приканен да одобри използването 

на гаранцията на ЕС за операция по 

финансиране или инвестиране, 

представляваща инструмент, програма 

или структура, която се състои в 

основни подпроекти, това одобрение 

включва тези основни подпроекти. 

Or. fr 

Обосновка 

Когато става въпрос за даване на приоритет на количеството и качеството на 

инвестиционните проекти, а не на техния обем, е важно предложената програма да 

се управлява правилно след като получи одобрението на инвестиционния комитет, и 

не е необходимо комитетът да разглежда постоянен поток от проекти, като се има 

предвид, че одобрението на програмата е дълъг процес. 
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Изменение  680 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Ако инвестиционният комитет 

бъде приканен да одобри използването 

на гаранцията на ЕС за операция по 

финансиране или инвестиране, 

представляваща инструмент, програма 

или структура, която се състои в 

основни подпроекти, това одобрение 

включва тези основни подпроекти, 

освен ако инвестиционният комитет 

не реши да си запази правото да ги 

одобри отделно. 

6. Ако инвестиционният комитет 

бъде приканен да одобри използването 

на гаранцията на ЕС за операция по 

финансиране или инвестиране, 

представляваща инструмент, програма 

или структура, която се състои в 

основни подпроекти, това одобрение 

включва тези основни подпроекти. 

Or. en 

 

Изменение  681 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Ако инвестиционният комитет 

бъде приканен да одобри използването 

на гаранцията на ЕС за операция по 

финансиране или инвестиране, 

представляваща инструмент, програма 

или структура, която се състои в 

основни подпроекти, това одобрение 

включва тези основни подпроекти, 

освен ако инвестиционният комитет 

не реши да си запази правото да ги 

одобри отделно. 

6. Ако инвестиционният комитет 

бъде приканен да одобри използването 

на гаранцията на ЕС за операция по 

финансиране или инвестиране, 

представляваща инструмент, програма 

или структура, която се състои в 

основни подпроекти. 

Or. en 
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Изменение  682 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 6а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Работата на 

инвестиционните комитети започва 

официално едва след пълно 

назначаване на членовете им и без 

подписване на временни договори. 

Например, ако поканата за участие в 

конкурс за членовете на 

Инвестиционните комитети е за три 

години, договорът, подписан от 

членовете на Инвестиционния 

комитет, не трябва да бъде по-

кратък от три години. 

Or. en 

 

Изменение  683 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Консултативният център на 

InvestEU се управлява от Комисията в 

сътрудничество с групата на ЕИБ 

като главен партньор по 

изпълнението и – където е 

целесъобразно – в координация с 

другите партньори по изпълнението, 

за да се осигури ефективност, 

взаимодействие и ефективен 

географски обхват на подкрепата в 

целия Съюз, като надлежно се вземат 

предвид съществуващите структури 

и работа в тази връзка. 

Or. en 
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Обосновка 

С това изменение се пояснява, че Консултативният център на InvestEU следва да се 

управлява от Комисията в тясно сътрудничество с групата на ЕИБ като главен 

партньор по изпълнението и, където е целесъобразно, в координация с другите 

партньори по изпълнението, за да се осигури ефективност, взаимодействие и 

ефективен географски обхват на подкрепата в целия Съюз, като надлежно се вземат 

предвид съществуващите структури и работа в тази връзка, например на 

Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. 

 

Изменение  684 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Консултативният център на 

InvestEU се управлява от 

Европейската инвестиционна банка 

от името на и в тясно 

сътрудничество с Комисията, както 

и в сътрудничество с групата на ЕИБ. 

Or. en 

 

Изменение  685 

Ивана Малетич 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Консултантският център InvestEU се 

управлява от Комисията в 

сътрудничество с партньорите по 

изпълнението и други институции за 

изграждане на пазара, включително 

благотворителни организации. 

Or. en 
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Изменение  686 

Жерар Дьопре 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Консултантският център InvestEU се 

управлява от Комисията в 

сътрудничество с групата на ЕИБ и 

другите партньори по изпълнението. 

Or. en 

 

Изменение  687 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Консултантският център InvestEU се 

управлява от ЕИБ от името на и в 

тясно сътрудничество с Комисията; 

Or. en 

 

Изменение  688 

Ивана Малетич 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 2а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Това включва ресурс за 

благотворителност/рискови 

благотворителни фондове 

(„платформа за сътрудничество“), 

който предоставя насоки и подкрепа 

не само по отношение на 

гаранционния механизъм, но и по 

целия спектър от възможности за 
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сътрудничество сред организаторите 

на проекти, потенциалните 

инвеститори в социалната 

иновационна екосистема и 

европейските институции. 

Or. en 

 

Изменение  689 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 2а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Консултативният център на 

InvestEU предоставя консултантска 

помощ на регионално и местно ниво 

за насърчаване на проекти с 

климатично, екологично и социално 

въздействие и в съответствие с 

принципа „Енергийна ефективност 

на първо място“. Тази подкрепа следва 

да включва и компонент за 

комуникация и помощ за развитие на 

проекти, за да продължи да се 

изгражда повече капацитет за 

разработване на устойчиви проекти и 

за обединяване на по-малки проекти в 

по-големи. 

Or. en 

 

Изменение  690 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 2а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Консултативният център ще се 
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основава на опита, натрупан вече от 

Европейския съвет за инвестиционни 

консултации към ЕФСИ. Той 

функционира при спазване на 

отговорностите, координацията и 

ръководството на ЕИБ. 

Or. en 

 

Изменение  691 

Зигфрид Мурешан 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Консултантският център 

InvestEU се управлява от Комисията в 

сътрудничество с групата на ЕИБ и 

другите партньори по изпълнението. 

Or. en 

 

Изменение  692 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) подпомага организаторите на 

проекти, когато е целесъобразно, при 

разработването на техните проекти с цел 

изпълнение на целите и критериите за 

допустимост, определени в членове 3, 7 

и 11, и улесняване на разработването на 

средства за групиране на маломащабни 

проекти; тази помощ обаче не 

предопределя заключенията на 

инвестиционния комитет относно 

покритието на подкрепата от гаранцията 

на ЕС за тези проекти; 

б) подпомага организаторите на 

проекти, когато е целесъобразно, при 

разработването на техните проекти с цел 

изпълнение на целите и критериите за 

допустимост, определени в членове 3, 7 

и 11, и улеснява разработването на 

средства за групиране на маломащабни 

проекти, както и подпомага 

формирането на инвестиционни 

платформи чрез предоставяне на 

правна помощ и – където е възможно 

– стандартизиран образец на 
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споразумение за инвестиционна 

платформа; тази помощ обаче не 

предопределя заключенията на 

инвестиционния комитет относно 

покритието на подкрепата от гаранцията 

на ЕС за тези проекти; 

Or. en 

 

Изменение  693 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) предоставя проактивна 

консултантска подкрепа за създаването 

на инвестиционни платформи, по-

специално трансгранични 

инвестиционни платформи с участието 

на няколко държави членки; 

д) предоставя проактивна 

консултантска подкрепа за създаването 

на инвестиционни платформи, по-

специално инвестиционни платформи, 

които комбинират дребномащабни и 

средномащабни проекти в една или 

повече държави членки по теми или по 

региони; 

Or. en 

 

Изменение  694 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) предоставя проактивна 

консултантска подкрепа за създаването 

на инвестиционни платформи, по-

специално трансгранични 

инвестиционни платформи с участието 

на няколко държави членки; 

д) предоставя активна, 

консултантска подкрепа, при 

необходимост чрез присъствие на 

местно равнище, за създаването на 

инвестиционни платформи, по-

специално трансгранични и 

макрорегионални инвестиционни 

платформи, в които участват няколко 
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държави членки и/или региони; 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с Регламента за ЕФСИ това изменение гарантира, че 

Консултативният център на InvestEU предоставя активна, консултантска подкрепа 

за създаването на инвестиционни платформи, по-специално трансгранични и 

макрорегионални инвестиционни платформи, в които участват няколко държави 

членки и/или региони. 

 

Изменение  695 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква дa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) улеснява и подкрепя 

използването на комбинирането на 

безвъзмездни средства или финансови 

инструменти, финансирани от 

бюджета на Съюза или от други 

източници, с цел да се засили 

взаимодействието и взаимното 

допълване между инструментите на 

ЕС и да се постигне максимално 

„ефекта на лоста“ и въздействието 

на програмата InvestEU; 

Or. en 

 

Изменение  696 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) подкрепя действия за изграждане 

на капацитет, за да се развият 

организационният капацитет, уменията 

е) подкрепя действия за изграждане 

на капацитет, за да се развият 

организационният капацитет, уменията 
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и процесите и да се увеличи 

инвестиционната готовност на 

организациите, така че организаторите 

на проекти и органите да планират 

инвестиционни проекти и да управляват 

проекти, а финансовите посредници да 

изпълняват операции по финансиране и 

инвестиране от полза за субекти, чийто 

достъп до финансиране е затруднен, 

включително чрез подкрепа за развитие 

на капацитета за оценяване на риска или 

специфични за съответния сектор 

познания. 

и процесите и да се увеличи 

инвестиционната готовност на 

организациите, така че организаторите 

на проекти и органите да планират 

инвестиционни проекти и да управляват 

проекти, а финансовите посредници да 

изпълняват операции по финансиране и 

инвестиране от полза за субекти, чийто 

достъп до финансиране е затруднен, 

включително чрез подкрепа за развитие 

на капацитета за оценяване на риска или 

специфични за съответния сектор 

познания, като отделя специално 

внимание на секторите на културата 

и творчеството. 

Or. en 

 

Изменение  697 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква ea (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) предоставя активна 

консултантска помощ на 

стартиращи предприятия, по-

специално когато тяхната цел е да 

защитят своите инвестиции в 

научни изследвания и иновации, като 

получат документи за 

интелектуална собственост, 

например патенти. 

Or. en 

Обосновка 

Консултантският център InvestEU следва да предоставя консултантска помощ на 

малки проекти и проекти за стартиращи предприятия например когато целта на 

тези стартиращи предприятия е да защитят своите инвестиции в научни 

изследвания и иновации, като получат документи за интелектуална собственост, 

например патенти. 
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Изменение  698 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква ea (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) разпространение до органите и 

организаторите на проекти на 

цялата налична допълнителна 

информация относно 

инвестиционните насоки и 

тълкуването на тези насоки. 

Or. en 

 

Изменение  699 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Консултантският център 

InvestEU е на разположение за публични 

и частни организатори на проекти и за 

финансови и други посредници. 

3. Консултантският център 

InvestEU е на разположение за публични 

и частни организатори на проекти, 

включително национални 

насърчителни банки, инвестиционни 

проекти, МСП и стартиращи 

предприятия, за публични органи и за 

финансови и други посредници. 

Or. en 

 

Изменение  700 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За услугите, посочени в параграф 

2, може да се начисляват такси за 

покриване на част от разходите за 

тяхното предоставяне. 

4. За услугите, посочени в параграф 

2, може да се начисляват такси за 

покриване на част от разходите за 

тяхното предоставяне с изключение на 

услугите, предоставяни на публични 

организатори на проекти и 

организации с нестопанска цел, които 

са безплатни. За таксите, 

начислявани на МСП, се определя 

горна граница, равна на една трета 

от действителните разходите за 

техническата помощ, която им се 

предоставя. 

Or. en 

 

Изменение  701 

Алфред Сант 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За услугите, посочени в параграф 

2, може да се начисляват такси за 

покриване на част от разходите за 

тяхното предоставяне. 

4. За услугите, посочени в параграф 

2, може да се начисляват такси за 

покриване на част от разходите за 

тяхното предоставяне. Тези такси 

трябва да бъдат пропорционални на 

потенциалния достъп до 

финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  702 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За услугите, посочени в параграф 

2, може да се начисляват такси за 

покриване на част от разходите за 

тяхното предоставяне. 

4. За услугите, посочени в параграф 

2, може да се начисляват съответните 

такси за покриване на част от разходите 

за тяхното предоставяне. 

Or. en 

 

Изменение  703 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За да се постигне посочената в 

параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултантска 

подкрепа, работата на консултантския 

център InvestEU се основава на 

експертния опит на Комисията и на 

партньорите по изпълнението. 

5. За да се постигне посочената в 

параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултантска 

подкрепа, работата на консултантския 

център InvestEU се основава на 

експертния опит на Комисията, групата 

на ЕИБ и на другите партньорите по 

изпълнението. 

Or. en 

 

Изменение  704 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Консултантският център 

InvestEU има местно присъствие, 

когато е необходимо. Той се 

установява по-специално в държави 

членки или региони, които срещат 

затруднения при разработването на 

проекти по фонд InvestEU. 

Консултантският център InvestEU 

6. Консултантският център 

InvestEU подпомага прехвърлянето на 

знания към регионалното и местното 

равнище, като взема под внимание 

съществуващите местни дадености с 

оглед на създаването на регионален и 

местен капацитет и експертен опит за 

подпомагането, посочено в параграф 1. 
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подпомага прехвърлянето на знания към 

регионалното и местното равнище с 

оглед на създаването на регионален и 

местен капацитет и експертен опит за 

подпомагането, посочено в параграф 1. 

Консултантският център InvestEU 

може да има местно присъствие в 

държави членки или региони, които са 

изправени пред постоянни трудности 

при разработването на проекти по 

фонд InvestEU. Във втория случай 

това местно присъствие има силен 

фокус върху създаването на устойчива 

местна / регионална / национална 

консултантска среда. 

Or. en 

 

Изменение  705 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Консултантският център 

InvestEU има местно присъствие, 

когато е необходимо. Той се 

установява по-специално в държави 

членки или региони, които срещат 

затруднения при разработването на 

проекти по фонд InvestEU. 

Консултантският център InvestEU 

подпомага прехвърлянето на знания към 

регионалното и местното равнище с 

оглед на създаването на регионален и 

местен капацитет и експертен опит за 

подпомагането, посочено в параграф 1. 

6. Консултантският център 

InvestEU има местно присъствие във 

всяка държава членка и в региони, 

които срещат затруднения при 

разработването на проекти по фонд 

InvestEU. Консултантският център 

InvestEU подпомага прехвърлянето на 

знания към регионалното и местното 

равнище с оглед на създаването на 

регионален и местен капацитет и 

експертен опит за подпомагането, 

посочено в параграф 1, както и 

осъществяването и 

приспособяването на малки проекти. 

Комисията подписва отделно 

споразумение с финансовите 

институции или други посредници с 

цел те да бъдат определени за 

партньори на консултантския 

център и да им бъде възложено 

изпълнението на функциите на 

консултантския център InvestEU по 

места. Консултантският център 

InvestEU има местно присъствие във 

всички държави членка и в региони, 
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особено когато срещат затруднения 

при разработването на проекти по 

фонд InvestEU. 

Or. en 

 

Изменение  706 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Консултантският център 

InvestEU има местно присъствие, когато 

е необходимо. Той се установява по-

специално в държави членки или 

региони, които срещат затруднения при 

разработването на проекти по фонд 

InvestEU. Консултантският център 

InvestEU подпомага прехвърлянето на 

знания към регионалното и местното 

равнище с оглед на създаването на 

регионален и местен капацитет и 

експертен опит за подпомагането, 

посочено в параграф 1. 

6. Консултантският център 

InvestEU има местно присъствие, когато 

е необходимо. Той се установява по-

специално в държави членки или 

региони, които срещат затруднения при 

разработването на проекти по фонд 

InvestEU. Консултантският център 

InvestEU подпомага прехвърлянето на 

знания към регионалното и местното 

равнище с оглед на създаването на 

регионален и местен капацитет и 

експертен опит за подпомагането, 

посочено в параграф 1, както и 

осъществяването и 

приспособяването на малки проекти. 

Комисията или ЕИБ като 

ръководител на консултантския 

център InvestEU подписва отделни 

споразумения с партньорите на 

консултантския център, когато е 

целесъобразно, за да формализира своя 

принос за изпълнението на 

функциите на консултантския 

център на InvestEU на място.  

Or. en 

 

Изменение  707 

Ева Каили 
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Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Консултантският център 

InvestEU има местно присъствие, когато 

е необходимо. Той се установява по-

специално в държави членки или 

региони, които срещат затруднения при 

разработването на проекти по фонд 

InvestEU. Консултантският център 

InvestEU подпомага прехвърлянето на 

знания към регионалното и местното 

равнище с оглед на създаването на 

регионален и местен капацитет и 

експертен опит за подпомагането, 

посочено в параграф 1. 

6. Консултантският център 

InvestEU има местно присъствие, когато 

е необходимо. Той се установява по-

специално в държави членки или 

региони, които срещат затруднения при 

разработването на проекти по фонд 

InvestEU. Консултантският център 

InvestEU подпомага прехвърлянето на 

знания към регионалното и местното 

равнище с оглед на създаването на 

регионален и местен капацитет и 

експертен опит за подпомагането, 

посочено в параграф 1, както и 

осъществяването и 

приспособяването на малки проекти. 

Комисията или ЕИБ като 

ръководител на консултантския 

център InvestEU подписва отделни 

споразумения с партньорите на 

консултантския център, когато е 

целесъобразно, за да формализира своя 

принос за изпълнението на 

функциите на консултантския 

център на InvestEU на място. 

Or. en 

 

Изменение  708 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Консултантският център 

InvestEU има местно присъствие, когато 

е необходимо. Той се установява по-

специално в държави членки или 

региони, които срещат затруднения при 

разработването на проекти по фонд 

6. Консултантският център 

InvestEU има местно присъствие, когато 

е необходимо. Той се установява по-

специално в държави членки или 

региони, които срещат затруднения при 

разработването на проекти по фонд 
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InvestEU. Консултантският център 

InvestEU подпомага прехвърлянето на 

знания към регионалното и местното 

равнище с оглед на създаването на 

регионален и местен капацитет и 

експертен опит за подпомагането, 

посочено в параграф 1. 

InvestEU. Консултантският център 

InvestEU подпомага прехвърлянето на 

знания към регионалното и местното 

равнище с оглед на създаването на 

регионален и местен капацитет и 

експертен опит за подпомагането, 

посочено в параграф 1. В държавите 

членки, в които съществуват 

национални насърчителни банки или 

институции, държавите членки 

може да възлагат изпълнението на 

функциите на консултантския 

център InvestEU по места на тези 

национални насърчителни банки или 

институции. 

Or. en 

 

Изменение  709 

Нилс Турвалдс, Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 6 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Консултантският център 

InvestEU подпомага прехвърлянето на 

знания към регионалното и местното 

равнище, като взема под внимание 

съществуващите местни дадености с 

оглед на създаването на регионален и 

местен капацитет и експертен опит, 

както е посочено в параграф 1. 

Консултантският център InvestEU 

може да си сътрудничи с национални 

и регионални насърчителни банки или 

институции, за да постигне целта си. 

Or. en 

 

Изменение  710 

Ева Каили 
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Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Порталът InvestEU се създава от 

Комисията. Той представлява 

леснодостъпна и удобна за използване 

база данни за проекти, в която се 

предоставя съответна информация за 

всеки проект. 

1. Порталът InvestEU се създава от 

Комисията. Той представлява 

леснодостъпна и удобна за използване 

база данни за проекти, в която се 

предоставя съответна информация за 

всеки проект на всеки официален език 

на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  711 

Луиджи Моргано, Силвия Коста 

 

Предложение за регламент 

Член 21a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 21a 

 Взаимодействия и допълняемост с 

други програми на Съюза 

 Комисията и партньорите по 

изпълнението гарантират, че 

Програмата InvestEU използва 

взаимното допълване и 

взаимодействие с финансирането на 

безвъзмездни средства и други 

действия в областите на 

политиката, които подкрепя, в 

съответствие с целите на други 

програми на ЕС, например „Хоризонт 

Европа“, Механизма за свързване на 

Европа, програмата „Цифрова 

Европа“, единния пазар, 

конкурентоспособността на МСП, 

Европейската статистическа 

програма, Европейската космическа 

програма, Европейския социален фонд 

+, „Творческа Европа“, Програмата за 

околната среда и действията по 
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климата (LIFE) и Европейския фонд 

за отбрана. 

Or. en 

 

Изменение  712 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Глава 7 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мониторинг и докладване, оценка и 

контрол 

Отчетност, мониторинг и докладване, 

оценка и контрол 

Or. en 

 

Изменение  713 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Глава 7 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мониторинг и докладване, оценка и 

контрол 

Мониторинг и докладване, преглед и 

контрол 

Or. en 

 

Изменение  714 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член -22 (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член -22 

 Отчетност 
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 1. По искане на Европейския 

парламент или на Съвета 

председателят на консултативния 

съвет докладва на представилата 

такова искане институция относно 

резултатите на фонда InvestEU, 

включително като участва в 

изслушване пред Европейския 

парламент. 

 2. Председателят на управителния 

съвет отговаря устно или писмено на 

въпросите, отправени към фонда 

InvestEU от Европейския парламент 

или от Съвета, във всички случаи в 

срок от пет седмици от датата на 

получаване на въпроса. 

 3. По искане на Европейския 

парламент или на Съвета Комисията 

представя доклад относно 

прилагането на настоящия 

регламент. 

 4. По искане на Европейския 

парламент председателят на ЕИБ 

участва в изслушване на Европейския 

парламент относно операциите по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ, 

обхванати от настоящия регламент. 

Председателят на ЕИБ отговаря 

устно или писмено на въпросите, 

отправени към ЕИБ от Европейския 

парламент или от Съвета и засягащи 

операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ, обхванати от 

настоящия регламент, в рамките на 

пет седмици от датата на 

получаването им. 

Or. en 

 

Изменение  715 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Въз основа на опита на ЕФСИ, 

оценката на InvestEU по един метод 

често поражда противоречия. 

Комисията определя алтернативни 

методи за изчисляване на 

резултатите, комбиниращи 

алтернативни макроикономически и 

пазарни мерки и всяко полугодие 

публикува резултатите от тези 

методи; 

Or. en 

 

Изменение  716 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията докладва относно 

изпълнението на програмата InvestEU в 

съответствие с [членове 241 и 250] от 

[Финансовия регламент]. За тази цел 

партньорите по изпълнението 

предоставят ежегодно информацията, 

необходима за да може Комисията да 

изпълнява задълженията си за 

докладване. 

4. Комисията докладва относно 

изпълнението на програмата InvestEU в 

съответствие с [членове 241 и 250] от 

[Финансовия регламент]. За тази цел 

партньорите по изпълнението 

предоставят ежегодно информацията, 

необходима за да може Комисията да 

изпълнява задълженията си за 

докладване. Като част от годишното 

докладване Комисията извършва 

ежегодно солидна, многогодишна 

процедура за консолидация, за да 

установи дали разходите за климата 

са на път да постигнат целта от 

60 %. Комисията предоставя 

информация за мащаба и 

резултатите от подпомагането на 

целите, свързани с изменението на 

климата, като прави разграничение 

между смекчаване и адаптиране, 

както и информация за приноса 

спрямо климата на съответните 
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финансови инструменти и прави 

същата обществено достъпна. 

Or. en 

 

Изменение  717 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Освен това на всеки шест месеца 

всеки партньор по изпълнението 

представя на Комисията доклад относно 

операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, в който, по целесъобразност, 

е направена разбивка за раздел „ЕС“ и 

за раздел „Държави членки“ по държави 

членки. Докладът включва оценка на 

съответствието с изискванията относно 

използването на гаранцията на ЕС, 

както и с основните показатели за 

изпълнението, посочени в приложение 

III от настоящия регламент. Докладът 

също така включва оперативни, 

статистически, финансови и счетоводни 

данни за всяка операция по 

финансиране и инвестиране и в 

съответния раздел и компонент на 

политиката, както и на равнището на 

фонд InvestEU. Един от тези доклади 

съдържа информацията, която 

предоставят партньорите по 

изпълнението в съответствие с 

[член 155, параграф 1, буква а)] от 

[Финансовия регламент]. 

5. Освен това на всеки шест месеца 

всеки партньор по изпълнението 

представя на Комисията и на 

Европейския парламент доклад 

относно операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, в който, по целесъобразност, 

е направена разбивка за раздел „ЕС“ и 

за раздел „Държави членки“ по държави 

членки. Докладът включва оценка на 

съответствието с изискванията относно 

използването на гаранцията на ЕС, 

както и с основните показатели за 

изпълнението, посочени в приложение 

III от настоящия регламент. Докладът 

също така включва оперативни, 

статистически, финансови и счетоводни 

данни във възможно най-голяма 

степен, като същевременно се 

защитава поверителността на 

частната и чувствителната в 

търговско отношение информация за 

всяка операция по финансиране и 

инвестиране и в съответния раздел и 

компонент на политиката, както и на 

равнището на фонд InvestEU. Един от 

тези доклади съдържа информацията, 

която предоставят партньорите по 

изпълнението в съответствие с 

[член 155, параграф 1, буква а)] от 

[Финансовия регламент]. 

Or. en 
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Обосновка 

За да се осигури пазарно ориентиран характер на фонда InvestEU, това изменение 

гарантира, че принципът на прозрачност не изисква публикуването на чувствителна в 

търговско отношение информация, което може да доведе до отхвърляне на InvestEU 

от инвеститори от частния сектор и от организатори на проекти. 

 

Изменение  718 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Освен това на всеки шест месеца 

всеки партньор по изпълнението 

представя на Комисията доклад относно 

операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, в който, по целесъобразност, 

е направена разбивка за раздел „ЕС“ и 

за раздел „Държави членки“ по държави 

членки. Докладът включва оценка на 

съответствието с изискванията относно 

използването на гаранцията на ЕС, 

както и с основните показатели за 

изпълнението, посочени в приложение 

III от настоящия регламент. Докладът 

също така включва оперативни, 

статистически, финансови и счетоводни 

данни за всяка операция по 

финансиране и инвестиране и в 

съответния раздел и компонент на 

политиката, както и на равнището на 

фонд InvestEU. Един от тези доклади 

съдържа информацията, която 

предоставят партньорите по 

изпълнението в съответствие с 

[член 155, параграф 1, буква а)] от 

[Финансовия регламент]. 

5. Освен това на всеки шест месеца 

всеки партньор по изпълнението 

представя на Комисията доклад относно 

операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, в който, по целесъобразност, 

е направена разбивка за раздел „ЕС“ и 

за раздел „Държави членки“ по държави 

членки. Докладът включва оценка на 

съответствието с изискванията относно 

използването на гаранцията на ЕС, 

както и с основните показатели за 

изпълнението, посочени в приложение 

III от настоящия регламент. Докладът 

също така включва оперативни, 

статистически, финансови и счетоводни 

данни за всяка операция по 

финансиране и инвестиране и в 

съответния раздел и компонент на 

политиката, както и на равнището на 

фонд InvestEU. Един от тези доклади 

съдържа информацията, която 

предоставят партньорите по 

изпълнението в съответствие с 

[член 155, параграф 1, буква а)] от 

[Финансовия регламент]. Комисията 

съставя и оценява докладите на 

партньорите по изпълнението и 

представя резюме под формата на 

публични годишни доклади, като 
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предоставя информация за нивото на 

изпълнение на програмата спрямо 

нейните цели и показатели за 

изпълнение, като посочва рисковете и 

възможностите за финансиране и 

инвестиционните операции 

подкрепени от програмата InvestEU. 

Or. en 

 

Изменение  719 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Освен това на всеки шест месеца 

всеки партньор по изпълнението 

представя на Комисията доклад относно 

операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, в който, по целесъобразност, 

е направена разбивка за раздел „ЕС“ и 

за раздел „Държави членки“ по държави 

членки. Докладът включва оценка на 

съответствието с изискванията относно 

използването на гаранцията на ЕС, 

както и с основните показатели за 

изпълнението, посочени в приложение 

III от настоящия регламент. Докладът 

също така включва оперативни, 

статистически, финансови и счетоводни 

данни за всяка операция по 

финансиране и инвестиране и в 

съответния раздел и компонент на 

политиката, както и на равнището на 

фонд InvestEU. Един от тези доклади 

съдържа информацията, която 

предоставят партньорите по 

изпълнението в съответствие с 

[член 155, параграф 1, буква а)] от 

[Финансовия регламент]. 

5. Освен това на всеки шест месеца 

всеки партньор по изпълнението 

представя на Европейския парламент 

и на Комисията доклад относно 

операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, в който, по целесъобразност, 

е направена разбивка за раздел „ЕС“ и 

за раздел „Държави членки“ по държави 

членки. Докладът включва оценка на 

съответствието с изискванията относно 

използването на гаранцията на ЕС, 

както и с основните показатели за 

изпълнението, посочени в приложение 

III от настоящия регламент. Докладът 

също така включва оперативни, 

статистически, финансови и счетоводни 

данни за всяка операция по 

финансиране и инвестиране и в 

съответния раздел и компонент на 

политиката, както и на равнището на 

фонд InvestEU. Един от тези доклади 

съдържа информацията, която 

предоставят партньорите по 

изпълнението в съответствие с 

[член 155, параграф 1, буква а)] от 

[Финансовия регламент]. 
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Or. en 

 

Изменение  720 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Освен това на всеки шест месеца 

всеки партньор по изпълнението 

представя на Комисията доклад относно 

операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, в който, по целесъобразност, 

е направена разбивка за раздел „ЕС“ и 

за раздел „Държави членки“ по държави 

членки. Докладът включва оценка на 

съответствието с изискванията относно 

използването на гаранцията на ЕС, 

както и с основните показатели за 

изпълнението, посочени в приложение 

III от настоящия регламент. Докладът 

също така включва оперативни, 

статистически, финансови и счетоводни 

данни за всяка операция по 

финансиране и инвестиране и в 

съответния раздел и компонент на 

политиката, както и на равнището на 

фонд InvestEU. Един от тези доклади 

съдържа информацията, която 

предоставят партньорите по 

изпълнението в съответствие с 

[член 155, параграф 1, буква а)] от 

[Финансовия регламент]. 

5. Освен това на всеки шест месеца 

всеки партньор по изпълнението 

представя на Комисията и на 

Европейския парламент доклад 

относно операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, в който, по целесъобразност, 

е направена разбивка за раздел „ЕС“ и 

за раздел „Държави членки“ по държави 

членки. Докладът включва оценка на 

съответствието с изискванията относно 

използването на гаранцията на ЕС, 

както и с основните показатели за 

изпълнението, посочени в приложение 

III от настоящия регламент. Докладът 

също така включва оперативни, 

статистически, финансови и счетоводни 

данни за всяка операция по 

финансиране и инвестиране и в 

съответния раздел и компонент на 

политиката, както и на равнището на 

фонд InvestEU. Един от тези доклади 

съдържа информацията, която 

предоставят партньорите по 

изпълнението в съответствие с 

[член 155, параграф 1, буква а)] от 

[Финансовия регламент]. 

Or. en 

 

Изменение  721 

Хонас Фернандес, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 
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Член 22 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Освен това на всеки шест 

месеца всеки партньор по изпълнението 

представя на Комисията доклад относно 

операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, в който, по целесъобразност, 

е направена разбивка за раздел „ЕС“ и 

за раздел „Държави членки“ по държави 

членки. Докладът включва оценка на 

съответствието с изискванията относно 

използването на гаранцията на ЕС, 

както и с основните показатели за 

изпълнението, посочени в приложение 

III от настоящия регламент. Докладът 

също така включва оперативни, 

статистически, финансови и счетоводни 

данни за всяка операция по 

финансиране и инвестиране и в 

съответния раздел и компонент на 

политиката, както и на равнището на 

фонд InvestEU. Един от тези доклади 

съдържа информацията, която 

предоставят партньорите по 

изпълнението в съответствие с 

[член 155, параграф 1, буква а)] от 

[Финансовия регламент]. 

5. Освен това на всеки три месеца 

всеки партньор по изпълнението 

представя на Комисията доклад относно 

операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, в който, по целесъобразност, 

е направена разбивка за раздел „ЕС“ и 

за раздел „Държави членки“ по държави 

членки. Докладът включва оценка на 

съответствието с изискванията относно 

използването на гаранцията на ЕС, 

както и с основните показатели за 

изпълнението, посочени в приложение 

III от настоящия регламент. Докладът 

също така включва оперативни, 

статистически, финансови и счетоводни 

данни за всяка операция по 

финансиране и инвестиране и в 

съответния раздел и компонент на 

политиката, както и на равнището на 

фонд InvestEU. Един от тези доклади 

съдържа информацията, която 

предоставят партньорите по 

изпълнението в съответствие с 

[член 155, параграф 1, буква а)] от 

[Финансовия регламент]. 

Or. en 

 

Изменение  722 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 5a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Комисията публикува на своя 

интернет портал информация за 

възможностите за финансиране и 

инвестиране, включително 



 

AM\1168409BG.docx 99/142 PE630.411v01-00 

 BG 

информация за очакваните 

въздействия и ползи от проектите, 

като взема предвид защитата на 

поверителната и чувствителната от 

търговска гледна точка информация. 

Интернет порталът също така 

осигурява достъп на обществеността 

до регистъра на допустимите 

контрагенти. 

 В съответствие със приложимите 

политики за прозрачност и 

правилата на Съюза относно 

защитата на данните и относно 

достъпа до документи и информация 

партньорите по изпълнението и 

другите получатели на средства на 

Съюза проактивно и систематично 

публикуват на своите интернет 

страници информация за всички 

финансиращи и инвестиционни 

операции, свързани по-специално с 

начина, по който тези проекти 

допринасят за постигането на 

целите и изискванията на настоящия 

регламент. Тази информация винаги е 

съобразена със защитата на 

поверителната информация и на 

търговската информация с 

чувствителен характер. 

Партньорите по изпълнението 

съобщават за подкрепата на Съюза 

във всички свои публикации относно 

финансирането и инвестиционните 

операции, обхванати от настоящата 

програма в съответствие с 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  723 

Хонас Фернандес, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 5a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Комисията представя на 

Парламента и на Съвета през 

последното тримесечие на годината 

прогноза за използването на 

гаранцията от ЕС, прилагания 

процент на обезпечаване, броя на 

създадените работни места, приноса 

към целите за устойчиво развитие и 

средния множител, постигнат за 

проектите, финансирани през 

същата година, и прави предложение 

за следващата година по силата на 

цикличната позиция на икономиката 

на ЕС в съответствие с разпоредбите 

на член 16а. 

Or. en 

 

Изменение  724 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 5a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Цялата информация за 

наблюдението на риска и 

гаранционното портфолио и за 

оценката на очакваните парични 

потоци се споделя с Консултативния 

съвет. 

Or. en 

 

Изменение  725 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Оценка Преглед 

Or. en 

 

Изменение  726 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 30 септември 2025 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

2. До 30 септември 2024 г. 

Комисията извършва междинен 

преглед на програмата InvestEU, по-

специално по отношение на 

използването на гаранцията на ЕС. 

Междинният преглед съдържа 

подробна оценка на резултатите от 

консултантския център InvestEU. 

Резултатите от този преглед следва 

да бъдат взети предвид при 

евентуално преразглеждане на 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  727 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 30 септември 2025 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

2. До 30 юни 2025 г. се извършва 

междинна оценка на програмата 

InvestEU, по-специално по отношение 

на използването на гаранцията на ЕС. 

Or. en 



 

PE630.411v01-00 102/142 AM\1168409BG.docx 

BG 

 

Изменение  728 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 30 септември 2025 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

2. До 30 септември 2024 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  729 

Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 30 септември 2025 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

2. До 30 септември 2024 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  730 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 30 септември 2025 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

2. До 30 септември 2024 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 
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по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение предвижда междинна оценка на програмата InvestEU по-рано, както е 

предвидено в предложението на Комисията. 

 

Изменение  731 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 30 септември 2025 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

2. До 30 септември 2024 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  732 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 30 септември 2025 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

2. До 30 септември 2024 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

Or. en 
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Изменение  733 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 30 септември 2025 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

2. До 30 септември 2025 г. 

Комисията извършва междинна оценка 

на програмата InvestEU, по-специално 

по отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. По-специално 

оценката показва как включването на 

партньорите по изпълнението е 

допринесло за постигането на целите 

на програмата InvestEU, както и за 

целите на политиката на ЕС, особено 

по отношение на географския и 

секторния баланс на подпомаганите 

операции по финансиране и 

инвестиране. 

Or. en 

 

Изменение  734 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В края на изпълнението на 

програмата InvestEU, но не по-късно от 

четири години след края на периода, 

определен в член 1, Комисията 

извършва окончателна оценка на 

програмата InvestEU, по-специално по 

отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

3. В края на изпълнението на 

програмата InvestEU, но не по-късно от 

четири години след края на периода, 

определен в член 1, следва да се 

извърши независима окончателна 

оценка на програмата InvestEU, по-

специално по отношение на 

използването на гаранцията на ЕС. 

Or. en 
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Изменение  735 

Ева Каили 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В края на изпълнението на 

програмата InvestEU, но не по-късно от 

четири години след края на периода, 

определен в член 1, Комисията 

извършва окончателна оценка на 

програмата InvestEU, по-специално по 

отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

3. В края на изпълнението на 

програмата InvestEU, но не по-късно от 

две години след края на периода, 

определен в член 1, Комисията 

извършва окончателна оценка на 

програмата InvestEU, по-специално по 

отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  736 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В края на изпълнението на 

програмата InvestEU, но не по-късно от 

четири години след края на периода, 

определен в член 1, Комисията 

извършва окончателна оценка на 

програмата InvestEU, по-специално по 

отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

3. В края на изпълнението на 

програмата InvestEU, но не по-късно от 

две години след края на периода, 

определен в член 1, Комисията 

извършва окончателна оценка на 

програмата InvestEU, по-специално по 

отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  737 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В края на изпълнението на 

програмата InvestEU, но не по-късно от 

четири години след края на периода, 

определен в член 1, Комисията 

извършва окончателна оценка на 

програмата InvestEU, по-специално по 

отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

3. В края на изпълнението на 

програмата InvestEU, но не по-късно от 

две години след края на периода, 

определен в член 1, Комисията 

извършва окончателна оценка на 

програмата InvestEU, по-специално по 

отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение предвижда окончателна оценка на програмата InvestEU по-рано от 

предложението на Комисията. 

 

Изменение  738 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В края на изпълнението на 

програмата InvestEU, но не по-късно от 

четири години след края на периода, 

определен в член 1, Комисията 

извършва окончателна оценка на 

програмата InvestEU, по-специално по 

отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

3. В края на изпълнението на 

програмата InvestEU, но не по-късно от 

една година след края на периода, 

определен в член 1, Комисията 

извършва окончателна оценка на 

програмата InvestEU, по-специално по 

отношение на използването на 

гаранцията на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  739 

Хонас Фернандес, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. В съответствие с [член 211, 

параграф 1] от [Финансовия 

регламент] на всеки три години 
Комисията включва в годишния доклад, 

посочен в [член 250] от [Финансовия 

регламент], преглед на адекватността 

на процента на обезпечаване, определен 

в член 4, параграф 1 от настоящия 

регламент, спрямо действителния 

рисков профил на операциите по 

финансиране и инвестиране, покрити от 

гаранцията на ЕС. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 26, за да може въз основа на този 

преглед да коригира процента на 
обезпечаване, определен в член 4, 

параграф 1 от настоящия регламент, 

с до 15 %. 

6. В съответствие с член 16а от 

настоящия регламент всяка година 
Комисията включва в доклада, посочен 

в член 16а преглед на адекватността на 

процента на обезпечаване, определен в 

член 4, параграф 1 от настоящия 

регламент, спрямо действителния 

рисков профил на операциите по 

финансиране и инвестиране, покрити от 

гаранцията на ЕС, размера на 

използваната гаранция на ЕС, 

прилагания процент на обезпечаване, 

броя на създадените работни места, 

приноса към целите за устойчиво 

развитие и постигнатия среден 

множител. 

Or. en 

 

Изменение  740 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Одити на използването на 

финансирането от Съюза, извършвани 

от лица или субекти, включително 

различни от тези, на които институции 

или органи на Съюза са възложили 

извършването на одити, представляват 

основата за общото ниво на увереност в 

съответствие с [член 127] от 

Финансовия регламент. 

Одити на използването на 

финансирането от Съюза, извършвани 

от лица или субекти, включително 

различни от тези, на които институции 

или органи на Съюза са възложили 

извършването на одити, представляват 

основата за общото ниво на увереност в 

съответствие с [член 127] от 

Финансовия регламент. Гаранцията на 

ЕС, плащанията и възстановяването 

на суми в нейните рамки, както и 

операциите по програмата InvestEU, 

се одитират от Сметната палата. 
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Специален доклад на Сметната 

палата се представя 18 месеца след 

влизането в сила на настоящия 

регламент. 

Or. en 

 

Изменение  741 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Външният одит на дейностите, 

предприети съгласно настоящия 

регламента се извършва от 

Европейската сметна палата в 

съответствие с член 287 от ДФЕС. 

 Комисията и партньорите по 

изпълнението гарантират, че 

Сметната палата има пълен достъп 

до цялата информация, която счита 

за необходима за извършването на 

своите одити. 

Or. en 

 

Изменение  742 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. Делегираните актове, 

отнасящи се до дейности, извършвани 

от партньорите по изпълнението или 



 

AM\1168409BG.docx 109/142 PE630.411v01-00 

 BG 

в които участват партньорите по 

изпълнението, се изготвят в тесен 

диалог с тези партньори по 

изпълнението и след провеждане на 

обществени консултации. 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като инвестиционните насоки ще бъдат приети под формата на делегирани 

актове, от съществено значение е партньорите по изпълнението да бъдат правилно 

включени и консултирани, за да се осигури изпълнимостта им. Чрез провеждане на 

обществени консултации всички заинтересовани страни, включително крайните 

получатели, следва да имат възможност да изразят своите потенциални опасения. 

 

Изменение  743 

Хонас Фернандес, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове по член 7, 

параграф 6, член 22, параграф 2 и 

член 23, параграф 6 се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [влизането в сила на 

настоящия регламент]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на този 

петгодишен срок. Делегирането на 

правомощия се продължава мълчаливо 

за срокове с еднаква продължителност, 

освен ако Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки срок. 

2. Правомощията за приемане на 

делегираните актове, посочени в 

член 7, параграф 6, член 16а, параграф 

3, член 22, параграфи 2 и 5а и член 23, 

параграф 6, се предоставят на 

Комисията за срок от седем години, 

считано от [датата на влизане в сила 

на настоящия регламент]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на този 

петгодишен срок. Делегирането на 

правомощия се продължава мълчаливо 

за срокове с еднаква продължителност, 

освен ако Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки срок. 

Or. en 
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Изменение  744 

Хонас Фернандес, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 7, параграф 6, член 22, 

параграф 2 и член 23, параграф 6, може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 7, параграф 6, член 16а, 

параграф 3, член 22, параграф 2, член 

22, параграф 5а и член 23, параграф 6, 

може да бъде оттеглено по всяко време 

от Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. Оттеглянето 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна дата, посочена в 

решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

Or. en 

 

Изменение  745 

Хонас Фернандес, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 7, параграф 6, член 22, параграф 2 

и член 23, параграф 6, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 7, параграф 6, член 16а, параграф 

3, член 22, параграф 2, член 22, 

параграф 5а и член 23, параграф 6, 

влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

не са представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на акта 

на Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 
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представят възражения. Посоченият 

срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

Or. en 

 

Изменение  746 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) до 11 500 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква а); 

a) до 25% от общия финансов 

пакет, посочен в член 4.1, за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква а); 

Or. en 

 

Изменение  747 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) до 11 500 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква а); 

a) до 30% от раздел „ЕС“ за 

целите, посочени в член 3, параграф 2, 

буква а); 

Or. en 

 

Изменение  748 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) до 11 500 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква а); 

a) до 11 000 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква а); 

Or. en 

 

Изменение  749 

Жерар Дьопре 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) до 11 500 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква а); 

a) до 12 204 375 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква а); 

Or. en 

 

Изменение  750 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) до 11 250 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква б); 

б) до 20% от общия финансов 

пакет, посочен в член 4.1, за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква б); 

Or. en 

 

Изменение  751 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) до 11 250 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква б); 

б) до 28,5% от раздел „ЕС“ за 

целите, посочени в член 3, параграф 2, 

буква б); 

Or. en 

 

Изменение  752 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) до 11 250 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква б); 

б) до 11 000 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква б); 

Or. en 

 

Изменение  753 

Жерар Дьопре 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) до 11 250 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква б); 

б) до 11 954 375 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква б); 

Or. en 

 

Изменение  754 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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в) до 11 250 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква в); 

в) до 20% от общия финансов 

пакет, посочен в член 4.1, за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква в); 

Or. en 

 

Изменение  755 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) до 11 250 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква в); 

в) до 28,5% от раздел „ЕС“ за 

целите, посочени в член 3, параграф 2, 

буква в); 

Or. en 

 

Изменение  756 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) до 11 250 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква в); 

в) до 11 000 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква в); 

Or. en 

 

Изменение  757 

Жерар Дьопре 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) до 11 250 000 000 евро за целите, в) до 11 954 375 000 евро за целите, 
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посочени в член 3, параграф 2, буква в); посочени в член 3, параграф 2, буква в); 

Or. en 

 

Изменение  758 

Жузе Мануел Фернандеш, Роберто Гуалтиери 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) до 11 250 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква в); 

в) до 12 500 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква в); 

Or. en 

 

Изменение  759 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) до 11 250 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква в); 

в) до 12 708 333 334 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква в); 

Or. en 

 

Изменение  760 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) до 4 000 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г). 

г) до 15% от общия финансов 

пакет, посочен в член 4.1, за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г); 
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Or. en 

 

Изменение  761 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) до 4 000 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г). 

г) до 13% от раздел „ЕС“ за 

целите, посочени в член 3, параграф 2, 

буква г); 

Or. en 

 

Изменение  762 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) до 4 000 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г). 

г) до 5 000 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г). 

Or. en 

 

Изменение  763 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) до 4 000 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г). 

г) до 4 729 166 665 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г). 

Or. en 
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Изменение  764 

Жузе Мануел Фернандеш, Роберто Гуалтиери 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) до 4 000 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г). 

г) до 5 567 500 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г). 

Or. en 

 

Изменение  765 

Жерар Дьопре 

 

Предложение за регламент 

Приложение І – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) до 4 000 000 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г). 

г) до 4 704 375 000 евро за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г). 

Or. en 

 

Изменение  766 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – буква г а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) до 20% евро от общия финансов 

пакет, посочен в член 4.1, за целите, 

посочени в член 3, параграф 2, буква г) 

(нова); 

Or. en 
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Обосновка 

Това съответства на новия компонент за саниране на сгради, предложен в членове 3 и 

7. 

 

Изменение  767 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Операциите по финансиране и 

инвестиране може да попадат в един 

или повече от следните сектори: 

Операциите по финансиране и 

инвестиране се ограничават до 

следните сектори: 

Or. en 

 

Изменение  768 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Развитие на енергийния сектор в 

съответствие с приоритетите на 

енергийния съюз, включително 

сигурността на енергийните доставки, и 

ангажименти, поети по линия на 

Програмата до 2030 г. и на Парижкото 

споразумение, по-специално чрез: 

1. Развитие на енергийния сектор с 

изключение на дейностите, свързани с 

изкопаемите горива, например 

производството, проучването, 

преработката, преноса, 

разпределението, съхранението или 

изгарянето на нефт, въглища и 

природен газ, и ядрената енергия, в 

съответствие с приоритетите на 

енергийния съюз, включително 

сигурността на енергийните доставки, и 

ангажименти, поети по линия на 

Програмата до 2030 г. и на Парижкото 

споразумение, по-специално чрез: 

Or. en 
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Изменение  769 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение IІ – параграф 1 – точка 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Развитие на енергийния сектор в 

съответствие с приоритетите на 

енергийния съюз, включително 

сигурността на енергийните доставки, и 

ангажименти, поети по линия на 

Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие и на Парижкото споразумение, 

по-специално чрез: 

1. Развитие на енергийния сектор с 

изключение на дейностите, свързани с 

производството, преработката, 

преноса, разпределението, 

съхранението или изгарянето на 

изкопаеми горива, в съответствие с 

приоритетите на енергийния съюз, 

включително сигурността на 

енергийните доставки, и ангажименти, 

поети по линия на Програмата до 2030 г. 

за устойчиво развитие и на Парижкото 

споразумение, по-специално чрез: 

Or. en 

 

Изменение  770 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 1 – буква a 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) разширяване на производството, 

предлагането или използването на 

чиста и устойчива енергия от 

възобновяеми източници; 

a) разширяване и ускоряване на 

производството, внедряването, 

доставката или използването на 

енергия от възобновяеми източници; 

Or. en 

 

Изменение  771 

Ева Каили 
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Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) развитие, усъвършенстване и 

модернизиране на устойчива енергийна 

инфраструктура (на ниво пренос и на 

ниво разпределение, технологии за 

съхраняване на енергия); 

в) развитие, усъвършенстване и 

модернизиране на устойчива енергийна 

инфраструктура, в това число 

партньорски и децентрализирани 

схеми за разпределение (на ниво пренос 

и на ниво разпределение, технологии за 

съхраняване на енергия); 

Or. en 

 

Изменение  772 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) развитие, усъвършенстване и 

модернизиране на устойчива енергийна 

инфраструктура (на ниво пренос и на 

ниво разпределение, технологии за 

съхраняване на енергия); 

в) развитие, усъвършенстване и 

модернизиране на устойчива енергийна 

инфраструктура, в това число 

междусистемна електроенергийна 

свързаност (на ниво пренос и на ниво 

разпределение, технологии за 

съхраняване на енергия); 

Or. en 

 

Изменение  773 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) производство и доставка на г) производство и доставка на 
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синтетични горива от 

възобновяеми/неутрални по 

отношение на въглеродните емисии 

източници на енергия; алтернативни 

горива; 

синтетични горива от възобновяеми 

източници при спазване на условието 

за наличие на положителна оценка на 

въздействието и ефективността през 

целия жизнен цикъл; 

Or. en 

 

Изменение  774 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 1 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) инфраструктура за улавяне и за 

съхранение на въглерод. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  775 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 1 – буква да (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) поддръжка или модернизация 

на съществуващи инфраструктурни 

активи в секторите на транспорта и 

енергетиката, със специален акцент 

върху аспекти, свързани с 

безопасността и сигурността. 

Or. en 

 

Изменение  776 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Развитие на устойчиви 

транспортни инфраструктури и 

оборудване и иновативни технологии в 

съответствие с приоритетите на Съюза в 

сектора на транспорта, както и на 

ангажиментите, поети в рамките на 

Парижкото споразумение, по-специално 

чрез: 

2. Развитие на устойчиви 

транспортни инфраструктури, с 

изключение на автомагистрали и 

високоскоростни пътища и летища, и 

оборудване и иновативни технологии в 

съответствие с приоритетите на Съюза в 

сектора на транспорта, както и на 

ангажиментите, поети в рамките на 

Парижкото споразумение, по-специално 

чрез: 

Or. en 

 

Изменение  777 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква a 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) проекти в подкрепа на 

развитието на инфраструктурата TEN-T, 

включително градски възли, морски и 

вътрешни пристанища, мултимодални 

терминали и свързването им към 

основните мрежи; 

a) устойчиви проекти в подкрепа 

на развитието на инфраструктурата 

TEN-T и малки проекти, включително 

нейните градски възли, когато са 

насочени към мултимодални 

технологии и технологии с нулеви 

емисии, устойчиви морски и вътрешни 

пристанища, мултимодални терминали 

и свързването им към основните мрежи, 

както и междусекторни проекти в 

тези пристанища и терминали, като 

например рециклиране на отпадъците 

и водите, и интегрирани станции за 

зареждане на електроенергия за 

корабите, които се настаняват в 

котвена стоянка; 
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Or. en 

 

Изменение  778 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) проекти за интелигентна и 

устойчива градска мобилност (насочени 

към различните видове градски 

транспорт с ниски емисии, 

достъпността, замърсяването на въздуха 

и шума, енергийното потребление и 

произшествията); 

б) проекти за интелигентна и 

устойчива градска мобилност (насочени 

към различните видове градски 

транспорт с нулеви емисии, 

достъпността, замърсяването на въздуха 

и шума, енергийното потребление и 

произшествията); 

Or. en 

 

Изменение  779 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) подкрепа за подновяването и 

преоборудването на мобилни активи в 

транспорта с цел внедряване на решения 

за мобилност с ниски емисии; 

в) подкрепа за подновяването и 

преоборудването на мобилни активи в 

транспорта с цел внедряване на решения 

за мобилност с нулеви емисии; 

Or. en 

 

Изменение  780 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква г 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) железопътна инфраструктура, 

други железопътни проекти, и морски 

пристанища; 

г) железопътна инфраструктура, 

включително регионални 

трансгранични липсващи връзки, 

които са били демонтирани или 

изоставени в миналото и устойчиви 

морски пристанища; 

Or. en 

 

Изменение  781 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) инфраструктура за 

алтернативни горива, включително 
електрическа инфраструктура за 

зареждане. 

д) електрическа инфраструктура за 

зареждане. 

Or. en 

 

Изменение  782 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 2 – буква да (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) поддръжка, ремонт, 

възстановяване или модернизация на 

съществуващи инфраструктури в 

секторите на транспорта и 

енергетиката, за да се подобри 

тяхната безопасност, както и 

тяхната устойчивост срещу 

очакваните климатични и екстремни 
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метеорологични събития; 

Or. en 

 

Изменение  783 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 2 – буква да (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) поддръжка или модернизация 

на съществуващи инфраструктурни 

активи в секторите на транспорта и 

енергетиката със специален акцент 

върху дългосрочните цели на ЕС в 

областта на транспорта, 

енергетиката и климата; 

Or. en 

 

Изменение  784 

Естер де Ланге 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 2 – буква да (нова)  

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) разработване на акумулаторни 

батерии от ново поколение за 

електрическа мобилност; 

Or. en 

 

Изменение  785 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Приложение IІ – параграф 1 – точка 2a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Подкрепата на InvestEU за 

инфраструктурите с високи 

въглеродна емисии, като например 

магистрали и летища, и за ядрената 

енергия, трябва да се избягва, освен 

ако не е пряко насочена към 

смекчаването на последиците от 

изменението на климата и 

адаптирането към него или към 

поддръжката и безопасността на 

съществуващите инфраструктури. 

Or. en 

 

Изменение  786 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 3 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) проекти и предприятия в 

областта на екологичното управление на 

ресурсите и чисти технологии; 

в) проекти и предприятия в 

областта на екологичното управление на 

ресурсите и устойчиви технологии; 

Or. en 

 

Изменение  787 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение IV – параграф 1 – точка 3 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) действия за борба срещу 

изменението на климата, включително 

намаляване на риска от природни 

е) действия за борба срещу 

изменението на климата, включително 

намаляване на риска от природни 

бедствия, приспособяване към 
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бедствия; изменението на климата и 

смекчаване на последиците от него; 

Or. en 

 

Изменение  788 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение IІ – параграф 1 – точка 3 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) проекти и предприятия, които 

прилагат кръгова икономика чрез 

интегриране на аспекти, свързани с 

ефективността на ресурсите, в 

производството и жизнения цикъл на 

продукта, включително устойчиви 

доставки на първични и вторични 

суровини; 

ж) проекти и предприятия, които 

прилагат кръгова икономика чрез 

интегриране на аспекти, свързани с 

ефективността на ресурсите и 

енергията, в производството и 

жизнения цикъл на продукта, 

включително рециклиране на първични 

и вторични суровини; 

Or. en 

 

Изменение  789 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение IІ – параграф 1 – точка 3 – буква з 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) декарбонизация и съществено 

намаляване на емисиите от енергоемки 

отрасли, включително широкомащабни 

демонстрационни проекти за 

иновативни технологии с ниски емисии 

и тяхното внедряване. 

з) декарбонизация и съществено 

намаляване на емисиите от енергоемки 

отрасли, включително широкомащабни 

демонстрационни проекти за улавяне и 

оползотворяване на въглерод и 
иновативни технологии с нулеви емисии 

и тяхното внедряване. 

Or. en 
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Изменение  790 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 3 – буква за (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) проекти за борба с 

изменението на климата; 

Or. en 

 

Изменение  791 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за регламент 

Приложение IV – параграф 1 – точка 3 – буква зб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 зб) проекти за насърчаване на 

устойчивото културно наследство, 

по-специално стратегии и 

инструменти за опазване на 

материалното и нематериалното 

европейско културно наследство.  

Or. en 

 

Изменение  792 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 5 – буква a 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) научни изследвания, 

включително инфраструктура и 

оказване на подкрепа на академичните 

среди, както и иновативни проекти, 

a) научни изследвания, 

включително инфраструктура и 

оказване на подкрепа на академичните 

среди, развитие на продукти, както и 
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съдействащи за постигане на целите на 

[„Хоризонт Европа“]; 

иновативни проекти, съдействащи за 

постигане на целите на [„Хоризонт 

Европа“]; 

Or. en 

 

Изменение  793 

Свен Гиголд, Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 5 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) проекти за сътрудничество 

между академичните среди и 

промишлеността; 

г) проекти за сътрудничество 

между академичните среди и 

промишлеността, публично-частните 

партньорства и гражданското 

общество, включително 

организациите на пациентите и на 

крайните потребители; 

Or. en 

 

Изменение  794 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение IV – параграф 1 – точка 5 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) нови ефективни здравни 

продукти, включително фармацевтични 

продукти, медицински изделия и 

лекарствени продукти за модерна 

терапия. 

е) нови и подобрени ефективни, 

достъпни и икономически 

постижими здравни продукти, 

включително фармацевтични продукти, 

ваксини, медицински изделия, 

диагностика и лекарствени продукти за 

модерна терапия, нови антимикробни 

средства и иновативни процеси на 

разработване, които избягват 

използването на изпитвания върху 



 

PE630.411v01-00 130/142 AM\1168409BG.docx 

BG 

животни. 

Or. en 

 

Изменение  795 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 6 – буква a 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) изкуствен интелект; a) етичен изкуствен интелект, 

предмет на предварителна оценка; 

Or. en 

 

Изменение  796 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 6 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) технология на блоковата 

верига и други технологии на 

споделената счетоводна книга; 

г) технологии на споделената 

счетоводна книга; 

Or. en 

 

Изменение  797 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 6 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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д) модерни цифрови умения; (Не се отнася до българския текст.) 

Or. en 

 

Изменение  798 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 7 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Финансова подкрепа за 

образувания, които имат до 3 

000 служители, със специална 

насоченост към МСП и малки 

дружества със средна пазарна 

капитализация, по-специално чрез: 

7. Финансова подкрепа за МСП и 

малки дружества със средна пазарна 

капитализация, по-специално чрез: 

Or. en 

 

Изменение  799 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 7 – буква a 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) предоставяне на оборотен 

капитал и инвестиции; 

a) предоставяне на оборотен 

капитал и инвестиции през целия 

жизнен цикъл на дружеството; 

Or. en 

Обосновка 

Предвид разнообразието на МСП и тяхната стопанска дейност, това изменение 

изяснява, че предоставянето на оборотен капитал и инвестиции следва да се прилага 

през целия жизнен цикъл на бизнеса и на дружеството от създаването им през 

стартиращата и мащабната фаза до прехвърлянето на предприятия. 
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Изменение  800 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – част 1 – точка 7 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) предприемачество на жените; 

Or. en 

 

Изменение  801 

Отмар Карас, Ева Майдел 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – част 1 – точка 7 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) осигуряване на финансиране за 

лизингови сделки. 

Or. en 

Обосновка 

С оглед на ползите от лизинга за МСП чрез освобождаване на капитала на 

дружеството за допълнителни инвестиции в устойчив растеж, това изменение 

следва да даде възможност да се гарантират операциите по лизинга на фонда 

InvestEU, какъвто в момента е случаят със съществуващите програми за 

финансиране, например COSME. 

 

Изменение  802 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Културен и творчески сектор; 

медии, аудиовизуален сектор и 

8. Културен и творчески сектор; 

медии, аудиовизуален сектор и 

журналистика., по-специално чрез, но 
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журналистика. не само: 

a) нови технологии, като например 

помощни технологии, прилагани към 

свързани със секторите на културата 

и творчеството стоки и услуги; 

б) културни и творчески индустрии и 

сектори, например добавена 

реалност/виртуална реалност, 

илюзорни среди, интерфейси човек-

компютър, инфраструктури за 

интернет протокол и облаци, мрежи 

5G, нови медии; 

в) използване на цифровите 

технологии за опазване и 

възстановяване на европейското 

материално и нематериално 

културно наследство; 

г) технологично управление на 

правата на интелектуална 

собственост. 

Or. en 

 

Изменение  803 

Перванш Берес, Кристиян Елер 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Културен и творчески сектор; 

медии, аудиовизуален сектор и 

журналистика. 

8. Културен и творчески сектор; 

игралната индустрия; модна 

индустрия; медийно-визуален сектор и 

журналистика; Европейски облак за 

културно наследство. 

Or. en 

 

Изменение  804 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 
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Приложение ІІ – параграф 1 – точка 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Туризъм. 9. Устойчив туризъм. 

Or. en 

 

Изменение  805 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 11 – буква ва (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) насърчаване на равенството 

между половете; 

Or. en 

 

Изменение  806 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение IV – параграф 1 – точка 11 – буква з 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) иновативни решения в 

здравеопазването, включително здравни 

услуги и нови модели на грижи; 

з) иновативни решения в 

здравеопазването, включително 

електронно здравеопазване, здравни 

услуги и нови модели на грижи; 

Or. en 

 

Изменение  807 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. Развитие на отбранителната 

промишленост, с което да се подобри 

стратегическата автономност на 

Съюза, по-специално чрез подкрепа за: 

заличава се 

a) веригата за доставките на 

отбранителната промишленост на 

Съюза, в частност чрез финансова 

подкрепа за МСП и дружествата със 

средна пазарна капитализация; 

 

б) дружествата, участващи в 

революционни проекти за иновации в 

отбраната и тясно свързани с нея 

технологии с двойна употреба; 

 

в) веригата за доставките на 

отбранителната промишленост, 

когато участва в съвместни проекти 

за научни изследвания и развойна 

дейност в този сектор, включително 

тези, подкрепяни от Европейския 

фонд за отбрана; 

 

г) инфраструктура за научни 

изследвания и обучение в областта на 

отбраната. 

 

Or. en 

 

Изменение  808 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. Развитие на отбранителната 

промишленост, с което да се подобри 

стратегическата автономност на 

Съюза, по-специално чрез подкрепа за: 

заличава се 

a) веригата за доставките на  
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отбранителната промишленост на 

Съюза, в частност чрез финансова 

подкрепа за МСП и дружествата със 

средна пазарна капитализация; 

б) дружествата, участващи в 

революционни проекти за иновации в 

отбраната и тясно свързани с нея 

технологии с двойна употреба; 

 

в) веригата за доставките на 

отбранителната промишленост, 

когато участва в съвместни проекти 

за научни изследвания и развойна 

дейност в този сектор, включително 

тези, подкрепяни от Европейския 

фонд за отбрана; 

 

г) инфраструктура за научни 

изследвания и обучение в областта на 

отбраната. 

 

Or. en 

 

Изменение  809 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 13 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

13. Космически изследвания, по-

специално чрез развитие на 

космическия сектор в съответствие с 

целите на „Космическата стратегия“: 

13. Космически изследвания, по-

специално чрез развитие на 

космическия сектор с изключителен 

фокус върху гражданското 

приложение в съответствие с целите на 

„Космическата стратегия“: 

Or. en 

 

Изменение  810 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 13 – буква г 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) укрепване на автономността на 

Съюза за безопасен и сигурен достъп до 

Космоса, включително аспектите, 

свързани с двойната употреба. 

г) укрепване на автономността на 

Съюза за безопасен и сигурен достъп до 

Космоса. 

Or. en 

 

Изменение  811 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – подточка 2.1а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.1а Брой региони, обхванати от 

проектите; 

Or. en 

 

Изменение  812 

Сандер Лонес 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – подточка 2.1а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.1a Обем на операциите, 

възложени на партньор по 

изпълнението 

Or. en 

 

Изменение  813 

Алфред Сант 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – подточка 2.1а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.1a Географско разпределение , 

обхванато от проекти 

Or. en 

 

Изменение  814 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3.2 Инвестиции в подкрепа на 

целите, свързани с изменението на 

климата 

3.2 Инвестиции в подкрепа на 

целите, свързани с изменението на 

климата, подробно за всеки компонент 

и категория на политиката, както и 

дела на климата 

Or. en 

 

Изменение  815 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – точка 3 – подточка 3.2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3.2 Инвестиции в подкрепа на 

целите, свързани с изменението на 

климата 

3.2 Инвестиции, подкрепящи целите 

на климата, включително 

въздействието върху абсолютните и 

относителните емисии на парникови 

газове 

Or. en 

 

Изменение  816 

Марко Вали 
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Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – подточка 3.3а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3.3а Подпомагане за социалната 

икономика и социалните 

предприятия 

Or. en 

 

Изменение  817 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – подточка 3.3а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3.3a Абсолютни и относителни 

емисии на парникови газове 

Or. en 

 

Изменение  818 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – точка 4 – подточка 4.2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4.2 Енергетика: Брой домакинства, 

преминали в по-горен клас на 

енергопотребление 

4.2 Енергетика: Брой домакинства, 

преминали в по-горен клас на 

енергопотребление, брой санирани 

домакинства по стандарт NZEB и 

пасивни къщи 

Or. en 
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Изменение  819 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 4 – подточка 4.2а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4.2a Енергетика: икономии на 

енергия 

Or. en 

 

Изменение  820 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 4 – подточка 4.2б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4.2б Енергия: абсолютни и 

относителни емисии на парникови 

газове 

Or. en 

 

Изменение  821 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – точка 4 – подточка 4.4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4.4 Транспорт: Мобилизирани 

инвестиции в трансевропейската мрежа, 

от които: централна мрежа TEN-T 

4.4 Транспорт: Мобилизирани 

инвестиции в трансевропейската мрежа, 

от които: централна мрежа TEN-T, 

малки проекти, други 

Or. en 
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Изменение  822 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 4 – подточка 4.4а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4.4a Транспорт: абсолютни и 

относителни емисии на парникови 

газове 

Or. en 

 

Изменение  823 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 5 – подточка 5.2а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5.2a  Принос към преодоляването на 

глобалните обществени 

предизвикателства в „Хоризонт 

Европа“: „Здраве и благосъстояние“, 

„Приобщаващо общество“, 

„Устойчиво общество“, „Устойчива 

храна“, „Природни ресурси и околна 

среда“ 

Or. en 

 

Изменение  824 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 6 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. МСП 6. Данни, разделени по пол, за 

МСП 

Or. en 

 

Изменение  825 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 7 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Социални инвестиции и умения 7. Данни, разпределени по пол, 

относно социални инвестиции и 

умения 

Or. en 

 


