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КРАТКА ОБОСНОВКА 

В резултат от икономическата и финансова криза равнището на инвестициите в ЕС 

намаля с 15 % спрямо върховата си стойност от 2007 г. Вследствие на това са 

възпрепятствани икономическото възстановяване, създаването на работни места, 

дългосрочният икономически растеж и конкурентоспособността. Липсата на 

достатъчно инвестиции представлява допълнителен риск във връзка с постигането на 

целите, поставени в стратегията „Европа 2020“, особено водещата цел за 75 % заетост 

при възрастовата група 24 – 64 г. до 2020 г. През третото тримесечие на 2014 г. 

равнището на безработица в ЕС-28 все още беше високо – 9,7 %. Освен това прекалено 

много млади европейци се приближават до границата на бедността. Държавите членки 

обаче не успяват да използват ефективно европейските фондове, и по-специално 

инициативата за младежка заетост.  

Въпреки положителното въздействие на политиката на сближаване, настоящите усилия 

за засилване на растежа и повишаване на заетостта не са достатъчно резултатни. 

Поради това е налице неотложна необходимост от една нова инициатива с допълващ 

характер, насочена към постигането на растеж и създаването на работни места. В тази 

връзка следва да приветстваме предложението за създаване на европейски фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), който има потенциала да осигури, във 

взаимодействие с други инструменти, бърз икономически стимул.  

Тъй като емпиричните данни показват, че е налице тясна връзка между безработицата и 

равнището на инвестициите, следва да очакваме, че този фонд, ако е добре 

структуриран и управляван, ще осигури така необходимото повишаване на заетостта в 

средносрочен и дългосрочен план. Очаква се фондът да мобилизира 315 милиарда евро 

за три години и вследствие на това да доведе, пряко и непряко, до създаването на 

допълнителни 1,3 милиона работни места. Потенциалното въздействие на фонда върху 

заетостта ще зависи от много фактори, особено от неговите възможности да подпомага 

проекти с потенциал за създаване на работни места, от степента, в която ще бъде 

генериран частен капитал, от неговата съвместимост с други действащи инструменти, 

както и от навременното освобождаване на средства и предприемането на 

допълнителни мерки по отношение на пазарите на труда. 

Потенциал за създаване на работни места 

Основното предназначение на проектите, финансирани в рамките на ЕФСИ, следва да 

бъде създаването на растеж и на устойчиви и висококачествени работни места. Това 

следва да бъде основният ръководен принцип на разглеждания регламент. С цел да се 

оцени функционирането, следва да извърши обстоен анализ на броя и на качеството на 

работните места, създадени в резултат от дейността на фонда, като се постави особен 

акцент върху спазването на реда и условията за заетост при създадените работни места. 

Този анализ следва да послужи и като полезен инструмент в случай на бъдещо 

преразглеждане на ЕФСИ. 

С цел да не се отслабва потенциалът за създаване на работни места, държавите членки 

следва да насърчават активни политики за пазара на труда, за да гарантират, че 

уменията на тяхната работна сила могат да се приспособяват към потребностите на 
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отраслите с голям инвестиционен потенциал. В тази връзка е от голямо значение 

провеждането на реформите на публичните служби по заетостта (ПСЗ) и на 

европейския портал за професионална мобилност (EURES). 

Подпомагане на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация 

Базираните в ЕС малки и средни предприятия (МСП) представляват 99 % от общия 

брой предприятия в ЕС, като осигуряват заетост на над 90 милиона души, и на тях се 

дължат 85 % от нетния ръст на броя на работните места в последно време. Поради това 

те разполагат с голям потенциал за създаване на работни места, който следва да бъде 

укрепен. Успехът на ЕФСИ ще зависи от степента на готовност на частния сектор да 

инвестира, така че следва да бъдат създадени максимално големи стимули за частния 

сектор. Фондът следва да бъде структуриран по такъв начин, че да се избегнат 

ситуации, при които проектите биха били финансирани така или иначе. Поради това 

следва да се отдава приоритет на проекти със сравнително висок риск, както и на 

проекти, при които е налице потенциал да станат икономически жизнеспособни в 

резултат на финансирането от ЕФСИ. 

Събиране на допълнителни средства 

След така необходимия период на фискална консолидация настъпи моментът 

европейските държави да инвестират. За да се извлече възможно най-голяма полза от 

инвестиционния потенциал на фонда и, в резултат на това, да се създадат възможно 

най-много работни места, се нуждаем от въвеждането на стимули за финансовото 

участие на държавите членки в ЕФСИ. Поради това финансовите вноски в ЕФСИ от 

страна на държавите членки, включително евентуалното участие в инвестиционни 

платформи, следва да не се вземат предвид от Комисията при определянето на 

фискалните корекции съгласно превантивната или корективната част от Пакта.  

Връзка с други действащи инструменти 

Успехът на ЕФСИ ще зависи също така и от възможността той да съществува 

съвместно с вече действащите финансови инструменти в Европа, например 

европейските структурни и инвестиционни фондове, и да ги укрепва. С цел максимално 

оползотворяване на потенциала за създаване на работни места на въпросните 

финансови инструменти следва да съществува възможност, от една страна, за 

използване на европейските структурни фондове, които да участват във финансирането 

на проекти по ЕФСИ, и, от друга страна, да се използва ЕФСИ за съфинансиране на 

проекти, които са допустими съгласно намесата в рамките на европейската структурна 

политика.  

Допълнителни мерки 

За да се осигури функционирането на ЕФСИ, Европейската комисия ще предприеме и 

подкрепи допълнителни мерки за осигуряване на по-висока степен на предвидимост в 

регулаторно отношение и ще премахне пречките за извършване на инвестиции, като по 

този начин ще превърне Европа в по-привлекателно място за инвестиране. 

Освен това при метода за подбор на инвестиционни проекти следва да се отчитат също 
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така и различната степен на развитие на националните финансови пазари и тяхната 

стабилност, което ще влияе пряко на възможностите за използване на фонда в 

държавите членки. Така ще се гарантира разпределянето на финансовите ресурси в 

целия ЕС, включително в държавите, които са засегнати най-тежко от кризата. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва приканва водещите комисии – 

комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси – да вземат 

предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Икономическата и финансова криза 

доведе до спад в нивото на 

инвестициите в рамките на Съюза. 

Инвестициите намаляха с 

приблизително 15 % спрямо върховата 

си стойност от 2007 г. По-специално 

Съюзът страда от недостиг на 

инвестиции в резултат на пазарната 

несигурност с оглед на икономическите 

перспективи и бюджетните ограничения 

за държавите членки. Тази липса на 

инвестиции забавя икономическото 

възстановяване и има отрицателен 

ефект върху създаването на работни 

места, дългосрочните перспективи за 

растеж и конкурентоспособността. 

(1) Икономическата и финансова криза 

доведе до спад в нивото на 

инвестициите в рамките на Съюза. 

Инвестициите намаляха с 

приблизително 15 % спрямо върховата 

си стойност от 2007 г. По-специално, 

Съюзът страда от недостиг на 

целенасочени качествени инвестиции в 

резултат на структурни проблеми, 

неустойчиви равнища на дълга и 

пазарната несигурност с оглед на 

икономическите перспективи, 

бюджетните ограничения за държавите 

членки и/или регионите, 

неустойчивите равнища на дълга и 

структурните проблеми. Тази липса 

на инвестиции забавя икономическото 

възстановяване и има отрицателен 

ефект върху създаването на работни 

места, дългосрочните перспективи за 

растеж, конкурентоспособността и 

системите за социално подпомагане. 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) ЕФСИ следва да отделя 

специално внимание на проекти в 

държавите членки и регионите, 

които все още страдат в най-голяма 

степен от кризата, като се стреми 

към намаляване на различията, 

особено по отношение на равнищата 

на безработица и на заетост. 

Необходимостта от създаване на 

нови качествени работни места на 

подходящи равнища следва да бъде 

конкретно разгледана в рамките на 

европейска инвестиционна 

стратегия, за чието изпълнение 

ЕФСИ следва да допринася. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Необходими са всеобхватни 

действия за излизане от порочния кръг, 

създаден от липсата на инвестиции. 

Структурните реформи и фискалната 

отговорност са необходими 

предпоставки за стимулиране на 

инвестициите. Наред с подема в 

инвестиционното финансиране, тези 

условия могат да допринесат за 

създаване на благотворно 

взаимодействие в случаите, когато 

инвестиционните проекти допринасят 

за увеличаване на заетостта и 

търсенето и водят до трайно 

повишаване на потенциала за растеж. 

(2) Необходими са всеобхватни 

действия за излизане от порочния кръг, 

създаден от липсата на инвестиции. 

Социално отговорните структурни 
реформи и фискалната отговорност 

помагат за стимулирането на 

стабилните инвестиции. Наред с 

подема в инвестиционното 

финансиране, тези предпоставки могат 

да допринесат за създаване на 

благотворно взаимодействие в случаите, 

когато инвестиционните проекти, в 

средносрочен и дългосрочен план, 

подпомагат качествената и 

устойчива заетост и създават такава 
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заетост и водят до трайно повишаване 

на потенциала за растеж, както и до 

икономическо, социално и 

териториално сближаване, социално 

приобщаване и създават добавена 

стойност за обществото. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Целта за стратегически 

инвестиции, с които да се насърчава 

устойчивият растеж, следва да бъде 

следвана успоредно с целта за 

създаване, в средносрочен и 

дългосрочен план, на качествени 

работни места, при които се 

зачитат правният ред и условия за 

заетост в държавите членки. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 2 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) Широк набор от икономически и 

социални реформи на национално 

равнище следва да се предприемат с 

цел осигуряването на значителни 

икономически и социални ползи. Тези 

реформи следва, например, да имат за 

цел да се гарантира пълен и равен 

достъп до висококачествено 

образование и системи за обучение, до 

добри детски заведения и разполагащи 

с подходящо финансиране системи за 

здравеопазване, както и да се 

гарантира равното участие на 

жените и мъжете на пазара на труда 
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и да се разработят справедливи и 

ефективни данъчни системи, които 

успешно да премахнат практиките 

на данъчни измами, на отклонение от 

данъчно облагане или на избягване на 

данъци. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 2 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2в) С цел да се постигне максимално 

въздействие на ЕФСИ по отношение 

на заетостта, държавите членки 

следва да продължат да предприемат 

социално отговорни социални 

реформи и други инициативи, като 

например програми за обучение и 

активни политики за пазара на 

труда, да подпомагат 

установяването на условия за 

създаване на качествени и устойчиви 

работни места и да инвестират в 

целенасочени социални политики в 

съответствие с Пакета за социални 

инвестиции от 2013 г.; Освен това 

държавите членки следва да 

предприемат допълнителни 

дейности, като например специално 

разработени програми за обучение с 

цел привеждане на уменията на 

работниците в съответствие с 

потребностите на секторите, които 

получават средства от ЕФСИ, 

специално разработени бизнес услуги 

за предприятията с цел те да бъдат 

подготвени за разширяване на 

дейността и създаване на повече 

работни места, както и подпомогане 

за новосъздадените предприятия и 

самостоятелно заетите лица.  
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) По време на икономическата и 

финансова криза Съюзът положи усилия 

за насърчаване на растежа, по-

специално чрез инициативи по 

стратегията „Европа 2020“, която 

утвърди подхода за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 

Европейската инвестиционна банка 

(„ЕИБ“) също засили действията си за 

насърчаване и популяризиране на 

инвестициите в рамките на Съюза, 

отчасти и чрез увеличение на капитала 

през януари 2013 г. Необходими са по-

нататъшни действия, за да се гарантира, 

че са взети под внимание нуждите от 

инвестиции на Съюза и че наличната на 

пазара ликвидност се използва 

ефективно и е насочена към 

финансиране на жизнеспособни 

инвестиционни проекти. 

(4) По време на икономическата и 

финансова криза Съюзът положи усилия 

за насърчаване на растежа, по-

специално чрез инициативи по 

стратегията „Европа 2020“, която 

утвърди подхода за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, за 

съжаление с недостатъчно силно 

въздействие върху равнищата на 

заетост и бедност в много държави 

членки. Европейската инвестиционна 

банка („ЕИБ“) също засили действията 

си за насърчаване и популяризиране на 

инвестициите в рамките на Съюза, 

отчасти и чрез увеличение на капитала 

през януари 2013 г. Поради това са 

необходими по-нататъшни и 

допълващи действия, за да се гарантира, 

че са взети под внимание нуждите от 

инвестиции на Съюза и че наличната на 

пазара ликвидност се използва 

ефективно и е насочена към 

финансиране на жизнеспособни и 

устойчиви инвестиционни проекти, 

като се поставя силен акцент върху 

техния потенциал за създаване на 

растеж и на качествени и устойчиви 

работни места и върху ползата от 

тях за обществото като цяло. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 

справяне с несигурността във връзка с 

публичните и частните инвестиции. 

Стратегията се основава на три стълба: 

мобилизиране на инвестиционни 

средства, достигане на инвестициите до 

реалната икономика и подобряване на 

инвестиционната среда в Съюза. 

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 

справяне с несигурността във връзка с 

публичните и частните инвестиции. 

Стратегията се основава на три стълба: 

мобилизиране на инвестиционни 

средства, достигане на инвестициите до 

реалната икономика и подобряване на 

инвестиционната среда в Съюза. Ако не 

се подобри инвестиционната среда, за 

ЕФСИ ще бъде трудно да постигне 

своята цел. В тази връзка е необходим 

истински ангажимент за по-

нататъшно консолидиране на 

вътрешния пазар на ЕС, с акцент 

върху цифровия единен пазар. ЕФСИ 

следва да започне да функционира във 

възможно най-кратък срок, така че 

инвестициите да могат да бъдат 

задействани през 2015 г. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Инвестиционната среда в рамките на 

Съюза следва да бъде подобрена чрез 

премахване на пречките пред 

инвестициите, укрепване на единния 

пазар, както и чрез повишаване на 

регулаторната предвидимост. Тези 

допълнителни мерки следва да са от 

полза за функционирането на ЕФСИ и 

за инвестициите в Европа като цяло. 

(9) Инвестиционната среда в рамките на 

Съюза следва да бъде подобрена чрез 

премахване на пречките пред 

инвестициите, намаляване на 

бюрокрацията, укрепване на единния 

пазар, запазване на достатъчно 

гъвкавост по отношение на пазарите 

на труда, гарантиране на 

съответствието между разходите за 

труд, включително трудовите 

възнаграждения, и 

производителността, насърчаване на 

системи за социална закрила, които 

правят труда по-привлекателен, 

преструктуриране и капитализация 

на банките, повишаване на 

ефикасността на публичната 
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администрация и на данъчните 

системи, както и чрез повишаване на 

регулаторната предвидимост. Тези 

допълнителни мерки следва да са от 

полза за функционирането на ЕФСИ и 

за инвестициите в Европа като цяло. 

 

 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 

съдейства за разрешаването на 

затруднения във финансирането и 

прилагането на продуктивни 

инвестиции в Съюза и да се гарантира 

по-голям достъп до финансиране. 

Очаква се, че увеличаването на достъпа 

до финансиране ще бъде от особена 

полза за малките и средните 

предприятия. Също така е 

целесъобразно ползите от подобен 

достъп до финансиране да бъдат 

разширени и до дружества със средна 

пазарна капитализация, а именно — 

дружества с до 3000 служители. 

Преодоляването на сегашните 

европейски инвестиционни затруднения 

следва да допринесе за укрепване на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване на Съюза. 

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 

съдейства за разрешаването на 

затруднения във финансирането и 

прилагането на продуктивни 

инвестиции в Съюза и да се гарантира 

по-голям и опростен достъп до 

финансиране с цел създаване на 

устойчив растеж и качествени и 

устойчиви работни места. Очаква се, 

че увеличаването на достъпа до 

финансиране ще бъде от особена полза 

малките и средните предприятия, които 

представляват 99 % от 

предприятията в ЕС, осигуряват 

заетост на над 90 милиона 

работници и в последно време са 

създали над 80 % от новите работни 

места в Съюза. Също така е 

целесъобразно ползите от подобен 

достъп до финансиране да бъдат 

разширени и до дружества със средна 

пазарна капитализация, а именно — 

дружества с до 3000 служители, както 

и социални предприятия и 

микропредприятия. Преодоляването на 

сегашните европейски инвестиционни 

затруднения следва да допринесе за 

укрепване на икономическото, 

социалното и териториалното 
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сближаване на Съюза. 

 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) ЕФСИ следва да подпомага 

стратегически инвестиции с висока 

икономическа добавена стойност, които 

допринасят за постигане на целите на 

политиката на Съюза. 

(11) ЕФСИ следва да подпомага 

стратегически инвестиции с висока 

социално-икономическа добавена 

стойност и потенциал за създаване на 

качествени и устойчиви работни 

места, които допринасят за постигане 

на дългосрочните цели на политиката 

на Съюза, особено по отношение на 

целите в областта на политиката на 

сближаване и на заетостта, на 

образованието и на намаляването на 

бедността, съдържащи се в 

стратегията „Европа 2020“. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Голям брой малки и средни 

предприятия в Съюза, както и 

дружествата със средна пазарна 

капитализация, се нуждаят от помощ за 

привличане на финансиране от пазара, 

особено що се отнася до инвестиции, 

които носят по-голяма степен на риск. 

ЕФСИ следва да помогне на тези 

предприятия да преодолеят недостига на 

капитал, като позволи на ЕИБ и на 

Европейския инвестиционен фонд 

(„ЕИФ“) да предоставят преки и 

косвени капиталови инжекции, както и 

(12) Голям брой микропредприятия, 

малки и средни предприятия в Съюза, 

както и дружествата със средна пазарна 

капитализация, се нуждаят от помощ за 

привличане на финансиране от пазара, 

особено що се отнася до инвестиции, 

които носят по-голяма степен на риск. 

ЕФСИ следва да помогне на тези 

предприятия да преодолеят недостига на 

капитал, като позволи на ЕИБ и на 

Европейския инвестиционен фонд 

(„ЕИФ“) да предоставят преки и 

косвени капиталови инжекции, както и 
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като подсигури гаранции за 

висококачествена секюритизация на 

кредити и други продукти, които са 

предоставени за целите на ЕФСИ. 

като подсигури гаранции за 

висококачествена секюритизация на 

кредити и други продукти, които са 

предоставени за целите на ЕФСИ. 

Важно е ЕФСИ да отчита 

специфичните условия за инвестиции 

в държавите с по-слабо развити 

финансови пазари. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 

рамките на ЕИБ, за да се възползва от 

нейния опит и доказани резултати, както 

и за да може положителният ефект от 

неговите операции да бъде усетен 

възможно най-бързо. Работата на ЕФСИ 

по предоставянето на финансиране за 

малки и средни предприятия и за малки 

дружества със средна пазарна 

капитализация следва да се извършва 

чрез Европейския инвестиционен фонд 

(„ЕИФ“), за да бъде използван неговият 

опит в тези дейности. 

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 

рамките на ЕИБ, за да се възползва от 

нейния опит и доказани резултати, както 

и за да може положителният ефект от 

неговите операции да бъде усетен 

възможно най-бързо. Работата на ЕФСИ 

по предоставянето на финансиране за 

микропредприятия, малки и средни 

предприятия и за малки дружества със 

средна пазарна капитализация следва да 

се извършва чрез Европейския 

инвестиционен фонд („ЕИФ“), за да 

бъде използван неговият опит в тези 

дейности. 

 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

проекти, които носят висока социална и 

икономическа стойност. По-специално 

ЕФСИ следва да бъде насочен към 

проекти, които насърчават създаването 

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

проекти, които носят висока социална и 

икономическа стойност и оказват 

пряко въздействие върху реалната 

икономика. По-специално ЕФСИ 
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на работни места, генерират 

дългосрочен растеж и повишават 

конкурентоспособността. ЕФСИ следва 

да оказва подкрепа за широка гама 

финансови продукти, включително 

капиталови инструменти, дългови 

инструменти или гаранции, за да може 

да отговори по възможно най-добрия 

начин на нуждите на конкретния 

проект. Този широк диапазон от 

продукти следва да позволи на ЕФСИ да 

се адаптира към нуждите на пазара, като 

в същото време се насърчават частните 

инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 

не бъде заместител на частното пазарно 

финансиране, а да бъде негов 

„катализатор“ чрез преодоляване на 

несъвършенствата на пазара, за да се 

гарантира най-ефективното и 

стратегическо използване на 

обществените средства. Изискването за 

съответствие с принципите за 

държавната помощ следва да допринесе 

за такава ефективна и стратегическа 

употреба. 

следва да бъде насочен към проекти, 

които насърчават създаването на 

качествени и устойчиви работни 

места, устойчивия и приобщаващ 

дългосрочен растеж, 

конкурентоспособността, както и 

научните изследвания и иновациите и 

развитието на умения. ЕФСИ следва 

да оказва подкрепа за широка гама 

финансови продукти, включително 

капиталови инструменти, дългови 

инструменти или гаранции, за да може 

да отговори по възможно най-добрия 

начин на нуждите на конкретния 

проект. Този широк диапазон от 

продукти следва да позволи на ЕФСИ да 

се адаптира към нуждите на пазара, като 

в същото време се насърчават частните 

инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 

не бъде заместител на частното пазарно 

финансиране, а да бъде негов 

„катализатор“ чрез преодоляване на 

несъвършенствата на пазара, за да се 

гарантира най-ефективното и 

стратегическо използване на 

обществените средства. Изискването за 

съответствие с принципите за 

държавната помощ следва да допринесе 

за такава ефективна и стратегическа 

употреба. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) Въздействието на ЕФСИ върху 

заетостта следва да се наблюдава 

систематично и да продължава да се 

насърчава, особено с цел постигане на 

дълготрайни ползи за обществото 

под формата на устойчива и 

качествена заетост, в резултат на 

което ЕФСИ ще осигурява ползи 
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както за инвеститорите, така и за 

работниците. 

 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

по-рисковани проекти с по-висока 

възвращаемост, отколкото 

съществуващите инструменти на Съюза 

и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 

характер спрямо съществуващите 

операции. ЕФСИ следва да финансира 

проекти в целия Съюз, включително в 

най-засегнатите от финансовата криза 

държави. ЕФСИ следва да се използва 

само когато липсва финансиране от 

други източници при разумни условия. 

(15) ЕФСИ следва да допълва 

действащите финансови 

инструменти на ЕС и да бъде насочен 

към проекти, при които е трудно да 

бъдат привлечени частни инвестиции 

и които са по-рисковани и с по-висока 

възвращаемост, отколкото 

съществуващите инструменти на Съюза 

и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 

характер спрямо съществуващите 

операции. ЕФСИ следва да финансира 

проекти в целия Съюз, включително в 

най-засегнатите от финансовата криза 

държави и в регионите, в които големи 

части са засегнати от безработица. 

ЕФСИ следва да се използва само 

когато липсва финансиране от други 

източници при разумни условия. 

 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

инвестиции, които се очаква да бъдат 

жизнеспособни от икономическа и 

техническа гледна точка, които може 

да крият известен риск, като 

същевременно обаче остават 

съобразени със специфичните 

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

инвестиции, които се очаква да бъдат 

жизнеспособни от икономическа и 

техническа гледна и които предлагат 

значителен потенциал за създаване на 

работни места. Равнището на риска, 

свързан с тези инвестиции, следва да 
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изисквания за финансиране чрез ЕФСИ. бъде подходящо за постигането на 

целите на ЕФСИ, по-специално по 

отношение на създаването на 

работни места, при условие че са 

изпълнени специфичните изисквания за 

финансиране чрез ЕФСИ. 

Обосновка 

Освен че трябва да бъдат осъществими, инвестициите следва да предлагат 

значителен потенциал за създаване на работни места. Класифицирането на 

равнището на риска, свързан с инвестициите, като „подходящо“ е изключително 

неясно; би било по-добре то да бъде свързано с целите, които следва да постигне 

ЕФСИ, по-специално по отношение на създаването на работни места. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 16 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) ЕФСИ следва да отчита 

надлежно положението на пазара на 

труда в държавите членки и в 

регионите и да включва потенциални 

стимулиращи заетостта резултати, 

които могат да бъдат постигнати, 

при оценката на проектите. 

 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 16 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16б) Управителният съвет на ЕФСИ 

следва да определя инвестиционната 

политика за проектите, които могат 

да бъдат подпомогнати, и профила на 

риска. Като се има предвид, че 

подборът на проекти ще зависи от 

тази политика, Европейският 
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парламент следва да участва във 

формулирането на критериите. 

Обосновка 

Управителният съвет изпълнява основополагаща роля в рамките на ЕФСИ, а именно 

да определя инвестиционната политика и съответно критериите за подбор на 

проектите. От решаващо значение е Европейският парламент да бъде включен във 

формулирането на тези критерии. 

 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 16 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16в) ЕФСИ следва да бъде насочен 

към създаването на нови инвестиции 

в области, в които инвеститорският 

интерес е слаб, а не към 

заместването на инвестиции, които 

биха били извършени другаде (ефект 

на изтласкване), или към инвестиции 

с висока рентабилност, които биха се 

осъществили във всички случаи 

(икономически загуби от неефективно 

разпределение на ресурсите). Следва 

да бъдат насърчавани социалните 

инвестиции, които не само 

осигуряват финансова 

възвръщаемост, но и насърчават 

положителните странични ефекти в 

социалната сфера, като например 

инвестициите в човешки капитал или 

инвестициите със силно въздействие 

по отношение на създаването на 

работни места или на намаляването 

на бедността. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 16 г (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16г) С цел засилване на 

въздействието на ЕФСИ върху 

заетостта, при метода за подбор на 

инвестиционни проекти следва да се 

отчита също така и различната 

степен на развитие на националните 

финансови пазари, както и тяхната 

стабилност, което ще влияе пряко на 

възможностите за използване на 

ЕФСИ в държавите членки. Така ще 

се гарантира разпределянето на 

финансовите ресурси в целия ЕС, 

включително в държавите членки, 

които са засегнати най-тежко от 

финансовата криза. 
 

 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Решенията относно използването на 

финансова подкрепа по ЕФСИ за 

инфраструктурни и големи проекти със 

средна пазарна капитализация следва да 

бъдат взимани от Инвестиционен 

комитет. Инвестиционният комитет 

следва да бъде съставен от независими 

експерти, които имат познания и опит в 

областта на инвестиционните проекти. 

Инвестиционният комитет следва да 

бъде отговорен пред Управителния 

съвет на ЕФСИ, който от своя страна 

следва да упражнява надзор върху 

изпълнението на целите на ЕФСИ. С 

оглед на ефективното използване на 

опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 

подпомага финансирането на ЕИФ, за да 

се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 

(17) Решенията относно използването на 

финансова подкрепа по ЕФСИ за 

инфраструктурни и големи проекти със 

средна пазарна капитализация следва да 

бъдат взимани от Инвестиционен 

комитет. Инвестиционният комитет 

следва да бъде съставен от независими 

експерти, които имат познания и опит в 

областта на инвестиционните проекти, с 

доказан опит в областта на една от 

петте водещи цели на стратегията 

„Европа 2020“. Инвестиционният 

комитет следва да включва един или 

повече експерти, разполагащи с 

подходящ опит, който им позволява 

да оценяват въздействието на 

проектите по отношение на 

заетостта и в социалната сфера. 
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индивидуални проекти в областта на 

малките и средните предприятия и 

малките дружества със средна пазарна 

капитализация. 

Инвестиционният комитет следва да 

действа в съответствие с принципа 

на прозрачност. Инвестиционният 

комитет следва да бъде отговорен пред 

Управителния съвет на ЕФСИ, който от 

своя страна следва да упражнява надзор 

върху изпълнението на целите на 

ЕФСИ. С оглед на ефективното 

използване на опита на ЕИФ, ЕФСИ 

следва да подпомага финансирането на 

ЕИФ, за да се даде възможност на ЕИФ 

да подкрепя индивидуални проекти в 

областта на малките и средните 

предприятия и малките дружества със 

средна пазарна капитализация. 

 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 17 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) Експертите в Инвестиционния 

комитет следва да бъдат одобрени от 

Европейския парламент, за да се 

подобрят демократичното 

управление и отчетността на 

Инвестиционния комитет. 

 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ 

да подкрепя инвестициите Съюзът 

следва да предостави гаранция в размер 

на EUR 16 000 000 000. Когато се 

предоставя на база портфейл, 

покритието на гаранцията следва да 

бъде ограничено в зависимост от вида 

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ 

да подкрепя инвестициите Съюзът 

следва да предостави гаранция в размер 

на EUR 16 000 000 000. Когато се 

предоставя на база портфейл, 

покритието на гаранцията следва да 

бъде ограничено в зависимост от вида 
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инструмент — дългов, капиталов или 

гаранция, под формата на процент от 

обема на портфейла на неизпълнените 

поети задължения. Смята се, че когато 

гаранцията е в комбинация с EUR 

5 000 000 000, предоставяни по линия на 

ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ следва да 

генерира EUR 60 800 000 000 

допълнителни инвестиции от страна на 

ЕИБ и ЕИФ. Тези 60 800 000 000 евро, 

произтичащи от подкрепата от ЕФСИ, 

се очаква да генерират инвестиции в 

Съюза за общо 315 000 000 000 евро в 

периода от 2015 г. до 2017 г. 

Гаранциите, свързани с проекти, които 

са завършени без активиране на 

гаранцията, могат да бъдат използвани 

за подкрепа на нови операции. 

инструмент — дългов, капиталов или 

гаранция, под формата на процент от 

обема на портфейла на неизпълнените 

поети задължения. Смята се, че когато 

гаранцията е в комбинация с EUR 

5 000 000 000, предоставяни по линия на 

ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ следва да 

генерира EUR 60 800 000 000 

допълнителни инвестиции от страна на 

ЕИБ и ЕИФ. Тези 60 800 000 000 евро, 

произтичащи от подкрепата от ЕФСИ, 

се очаква да генерират инвестиции в 

Съюза за общо 315 000 000 000 евро в 

периода от 2015 г. до 2017 г., което е 

доказателство за извънредния 

характер на фонда и за 

необходимостта той да окаже 

незабавно въздействие през 

следващите три години. Гаранциите, 

свързани с проекти, които са завършени 

без активиране на гаранцията, могат да 

бъдат използвани за подкрепа на нови 

операции. 

Обосновка 

Измежду двата общи подхода, които могат да бъдат възприети от Европейския 

фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), от жизненоважно значение е да се 

подкрепи подходът, според който той представлява инструмент от извънреден 

характер, който ще окаже силно въздействие в краткосрочен план върху борбата 

срещу безработицата, вместо да насърчава структурна промяна с цел модернизиране 

в Европа. 

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) С цел да се даде възможност за 

допълнително увеличение на 

средствата, в ЕФСИ следва да могат да 

участват и трети страни, включително 

държавите членки, национални 

насърчителни банки или държавни 

(19) С цел да се даде възможност за 

допълнително увеличение на 

средствата, в ЕФСИ следва да могат да 

участват и трети страни, включително 

държавите членки, национални 

насърчителни  и инвестиционни банки 
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агенции, притежавани или 

контролирани от държавите членки, 

субекти от частния сектор и субекти 

извън Съюза — при съгласие на 

участващите финансиращи субекти. 

Трети страни могат да финансират 

пряко ЕФСИ и да участват в неговата 

управленска структура. 

или държавни агенции, притежавани 

или контролирани от държавите членки 

или от регионални институции, 

субекти от частния сектор и субекти 

извън Съюза — при съгласие на 

участващите финансиращи субекти. 

Трети страни могат да финансират 

пряко ЕФСИ и да участват в неговата 

управленска структура, при условие че 

общите интереси на Съюза се 

утвърждават в процеса на вземане на 

решения и на определяне на политики 

и стратегии. 

 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 20 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) ЕИБ следва да използва 

наличните средства и ресурси с цел да 

подпомага разработването на 

географски и тематични 

инвестиционни платформи, които 

обединяват съинвеститорите, 

държавните органи, експертите, 

институциите в областта на 

образованието, обучението и 

научните изследвания, както и други 

имащи отношение участници на 

равнището на Съюза, на национално и 

на регионално равнище, с цел да се 

насърчават новаторството, 

развитието на умения и създаването 

на качествени и устойчиви работни 

места в ключови области, където са 

необходими повече инвестиции. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Съображение 20 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20б) Финансовите вноски в ЕФСИ от 

страна на държавите членки, 

включително евентуалното участие в 

инвестиционни платформи, следва да 

не се вземат предвид от Комисията 

при определянето на фискалните 

корекции съгласно превантивната или 

корективната част от Пакта. В 

случай че бъде надхвърлена 

референтната стойност за 

дефицита, Комисията следва да не 

започва процедура при прекомерен 

дефицит, ако това се дължи 

единствено на вноската и освен това 

е в малки размери и се очаква да бъде 

временно. Аналогично следва да не се 

започва процедура, когато се оценява 

надхвърляне на референтната 

стойност за дефицита, в случай че 

това се дължи единствено на 

вноските в ЕФСИ. 

Обосновка 

Трябва да насърчаваме възможно най-много държави членки да участват в ЕФСИ, за 

да постигнем максимално положително въздействие върху европейската икономика. В 

тази връзка финансовите вноски на държавите членки, включително вноските в 

инвестиционни платформи, следва да не водят до процедура за прекомерен дефицит. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват европейските 

структурни и инвестиционни фондове, 

за да участват във финансирането на 

проекти, отговарящи на условията за 

финансиране, които са подкрепени с 

гаранцията от ЕС. Гъвкавостта на този 

(21) Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват европейските 

структурни и инвестиционни фондове, 

за да участват във финансирането на 

проекти, отговарящи на условията за 

финансиране, които са подкрепени с 

гаранцията от ЕС. Гъвкавостта на този 
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подход следва да максимизира 

потенциала за привличане на 

инвеститори в инвестиционните 

области, към които е насочен ЕФСИ. 

подход следва да максимизира 

потенциала за привличане на 

инвеститори в инвестиционните 

области, към които е насочен ЕФСИ. 

ЕФСИ може също така да бъде 

използван за съфинансиране на 

проекти, отговарящи на условията за 

финансиране от европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове. 

Обосновка 

ЕФСИ следва да се разглежда като допълващ инвестиционен инструмент към вече 

съществуващите европейски структурни фондове. Следователно, с цел да се постигне 

максимално въздействие на двата инструмента, съфинансирането на проекти от 

страна на ЕФСИ и на ЕСИФ следва да функционира и в двете посоки. Особено 

използването на финансовите инструменти , които са на разположение в рамките на 

ЕФСИ, например заеми, може да помогне за осъществяването на редица важни 

проекти в рамките на структурната политика, които са блокирани поради недостиг 

на публични средства. 

 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) ЕИБ следва да извършва редовна 

оценка на подкрепяните от ЕФСИ 

дейности, за да бъде анализирана 

тяхната адекватност, изпълнение и 

въздействие, както и аспектите, които 

биха могли да подобрят работата в 

бъдеще. Подобни оценки следва да 

бъдат от полза за отчетността и анализа 

на устойчивостта. 

(25) ЕИБ следва да извършва редовна 

оценка на подкрепяните от ЕФСИ 

дейности, за да бъде анализирана 

тяхната адекватност, изпълнение и 

въздействие, особено тяхното 

икономическо и социално 

въздействие, като се обърне 

специално внимание на създаването 

на работни места, както и аспектите, 

които биха могли да подобрят работата 

в бъдеще. Подобни оценки следва да 

бъдат от полза за отчетността и анализа 

на устойчивостта. Те следва да се 

изпращат под формата на доклад до 

Европейския парламент на редовни 

интервали, за да представи той 

своето становище. 



 

PE549.263v02-00 24/42 AD\1055863BG.doc 

BG 

Обосновка 

От решаващо значение е да се извършва оценка на дейностите, подпомагани от 

ЕФСИ, особено по отношение на създаването на работни места. 

 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Наред с операциите по 

финансиране, които ще бъдат 

осъществени посредством ЕФСИ, ще 

бъде създаден Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 

да предоставя засилена подкрепа за 

разработване и подготовка на проекти в 

целия Съюз, въз основа на опита на 

Комисията, ЕИБ, националните 

насърчителни банки и управляващите 

органи на европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Той следва да 

представлява единно входящо звено за 

въпроси, свързани с техническата 

помощ за инвестиции в рамките на 

Съюза. 

(26) Наред с операциите по 

финансиране, които ще бъдат 

осъществени посредством ЕФСИ, ще 

бъде създаден Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 

да предоставя засилена подкрепа за 

разработване и подготовка на проекти в 

целия Съюз, въз основа на опита на 

Комисията, ЕИБ, националните 

насърчителни банки и управляващите 

органи на европейските структурни и 

инвестиционни фондове, 

представителите на МСП, както и 

експертите в областта на 

политиките за заетост и на 

социалните политики. Той следва да 

представлява единно звено за контакт 

за въпроси, свързани с техническата 

помощ за инвестиции в рамките на 

Съюза, достъпът до което следва да 

бъде насърчаван посредством 

многоезичен и децентрализиран в още 

по-голяма степен подход за 

подпомагане на ефективното 

разпространение на информация.  

 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Съображение 29 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) С оглед на финансирането отчасти 

на вноската от бюджета на Съюза 

следва да бъдат намалени финансовите 

средства в рамките на „Хоризонт 2020“ 

— рамкова програма за научни 

изследвания и иновации (2014-2020 г.)“ 

съгласно Регламент (ЕС) № 1291/2013 

на Европейския парламент и на Съвета2, 

както и на Механизма за свързване на 

Европа съгласно Регламент (ЕС) 

№ 1316/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета3. Тези програми са за цели, 

които не се припокриват с тези на 

ЕФСИ. С намаляването на двете 

програми с цел финансиране на 

гаранционния фонд обаче се очаква да 

бъдат подсигурени по-големи 

инвестиции в някои от областите, 

попадащи в техните правомощия, 

отколкото това би било възможно чрез 

съществуващите програми. ЕФСИ 

следва да бъде в състояние да подкрепи 

гаранцията на ЕС за постигане на по-

голямо финансово въздействие във 

въпросните области на научни 

изследвания, развитие и иновации, 

както и транспорт, телекомуникации и 

енергийна инфраструктура, в сравнение 

със ситуацията, при която средствата се 

изразходват под формата на 

безвъзмездни средства в рамките на 

планираните програми „Хоризонт 2020“ 

и Механизъм за свързване на Европа. 

Ето защо е целесъобразно част от 

предвижданите понастоящем финансови 

средства за тези програми да бъдат 

пренасочени в полза на ЕФСИ. 

(29) С оглед на финансирането отчасти 

на вноската от бюджета на Съюза 

следва да бъдат намалени финансовите 

средства в рамките на „Хоризонт 2020“ 

— рамкова програма за научни 

изследвания и иновации (2014-2020 г.)“ 

съгласно Регламент (ЕС) № 1291/2013 

на Европейския парламент и на Съвета2, 

както и на Механизма за свързване на 

Европа съгласно Регламент (ЕС) 

№ 1316/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета3. Тези програми са за цели, 

които не се припокриват с тези на 

ЕФСИ. С намаляването на двете 

програми с цел финансиране на 

гаранционния фонд обаче се очаква да 

бъдат подсигурени по-големи 

инвестиции в някои от областите, 

попадащи в техните правомощия, 

отколкото това би било възможно чрез 

съществуващите програми. ЕФСИ 

следва да бъде в състояние да подкрепи 

гаранцията на ЕС за постигане на по-

голямо финансово въздействие във 

въпросните области на научни 

изследвания, развитие и иновации, 

както и транспорт, телекомуникации и 

енергийна инфраструктура, в сравнение 

със ситуацията, при която средствата се 

изразходват под формата на 

безвъзмездни средства в рамките на 

планираните програми „Хоризонт 2020“ 

и Механизъм за свързване на Европа. 

Ето защо е целесъобразно част от 

предвижданите понастоящем финансови 

средства за тези програми да бъдат 

пренасочени в полза на ЕФСИ, без да се 

жертват първоначалните цели на 

тези програми. 

__________________ __________________ 

2Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. за установяване на 

„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 

2Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. за установяване на 

„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
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за научни изследвания и иновации 

(2014—2020 г.) и за отмяна на Решение 

№ 1982/2006/EO, (OВ L 347, 

20.12.2013 г., стp. 104). 

за научни изследвания и иновации 

(2014—2020 г.) и за отмяна на Решение 

№ 1982/2006/EO, (OВ L 347, 

20.12.2013 г., стp. 104). 

3 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

913/2010 и за отмяна на регламенти 

(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OB 

L 348, 20.12.2013 г., стр. 129). 

3Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

913/2010 и за отмяна на регламенти 

(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OB 

L 348, 20.12.2013 г., стр. 129). 

 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Много са потенциално 

жизнеспособните проекти в Съюза, 

които не са били финансирани поради 

липса на яснота и прозрачност. Често 

това се дължи на факта, че частните 

инвеститори не знаят за съществуването 

на такива проекти или пък 

информацията, с която разполагат, не е 

достатъчна, за да преценят 

инвестиционните рискове. Комисията и 

ЕИБ, с подкрепата на държавите членки, 

следва да насърчават създаването на 

прозрачен механизъм за утвърждаване 

на текущи и бъдещи рентабилни 

инвестиционни проекти в Съюза. Този 

„механизъм за утвърждаване на 

проекти“ следва да гарантира редовен и 

структуриран публичен достъп до 

информация относно инвестиционните 

проекти, за да се подсигури надеждна 

информация за инвеститорите, въз 

основа на която те да вземат своите 

инвестиционни решения. 

(31) Много са потенциално 

жизнеспособните проекти в Съюза, 

които не са били финансирани поради 

липса на яснота и прозрачност. Често 

това се дължи на факта, че частните 

инвеститори не знаят за съществуването 

на такива проекти или пък 

информацията, с която разполагат, не е 

достатъчна, за да преценят 

инвестиционните рискове. Комисията и 

ЕИБ, с подкрепата на държавите членки, 

следва да насърчават създаването на 

прозрачен механизъм за утвърждаване 

на текущи и бъдещи рентабилни 

инвестиционни проекти в Съюза. Този 

„механизъм за утвърждаване на 

проекти“ следва да гарантира редовен и 

структуриран публичен достъп до 

информация относно инвестиционните 

проекти, за да се подсигури надеждна и 

прозрачна информация за 

инвеститорите, въз основа на която те да 

вземат своите инвестиционни решения. 

Във връзка с механизма ще се отдава 

значение на защитата на важни 
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търговски тайни. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) За да се осигури отчетност пред 

европейските граждани, ЕИБ следва 

редовно да докладва на Европейския 

парламент и на Съвета за напредъка и 

въздействието на ЕФСИ. 

(34) За да се осигури отчетност пред 

европейските граждани, ЕИБ следва 

редовно да докладва на Европейския 

парламент и на Съвета за напредъка и 

действителното икономическо и 

социално въздействие на ЕФСИ, като 

се обръща особено внимание на 

създаването на работни места. За 

целта ЕИБ следва да представя 

годишен доклад до Европейския 

парламент и до Съвета, които да 

предоставят своето становище. 

Обосновка 

С цел да се конкретизира съдържанието на редовните доклади на ЕИБ до Европейския 

парламент и Съвета. Както беше посочено, от съществено значение е да се направи 

оценка дали финансираните инвестиции оказват въздействие върху създаването на 

работни места. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията сключва споразумение с 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) относно създаването на 

Европейски фонд за стратегически 

инвестиции („ЕФСИ“). 

1. Въз основа на мандат от 

Европейския съвет и Европейския 

парламент Комисията може да 

сключи споразумение с Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) относно 

създаването на Европейски фонд за 

стратегически инвестиции („ЕФСИ“). 

Споразумението се предава на 

Европейския парламент и на Съвета 
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и се оповестява публично. 

 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 

инвестициите в Съюза и да 

подсигурява по-добър достъп до 

финансиране за дружества с до 3000 

служители, като обръща специално 

внимание на малките и средните 

предприятия, чрез предоставяне на 

капацитет за поемане на риск от страна 

на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“). 

Целта на ЕФСИ е да подкрепя  

качествените публични и частни 

инвестиции в Съюза и да подсигурява 

по-добър достъп до финансиране за 

дружества с до 3000 служители, като 

обръща специално внимание на малките 

и на средните предприятия, както и на 

микропредприятията и на 

социалните предприятия, чрез 

предоставяне на капацитет за поемане 

на риск от страна на ЕИБ 

(„споразумение за ЕФСИ“). Основната 

цел на ЕФСИ е да подпомага целите 

на „Европа 2020“ и да насърчава 

устойчивия и приобщаващ растеж в 

дългосрочен план и създаването на 

работни места в Съюза. 

 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всяка от държавите членки има право 

да се присъедини към споразумението 

за ЕФСИ. При съгласие от страна на 

вече участващите финансиращи 

субекти, към споразумението за ЕФСИ 

може да се присъединят и други трети 

страни, включително национални 

насърчителни банки или държавни 

агенции, притежавани или 

2. Всяка от държавите членки има право 

да се присъедини към споразумението 

за ЕФСИ. При съгласие от страна на 

вече участващите финансиращи 

субекти, към споразумението за ЕФСИ 

може да се присъединят и други трети 

страни, включително национални 

насърчителни банки или държавни 

агенции, притежавани или 
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контролирани от държавите членки, 

както и субекти от частния сектор. 

контролирани от държавите членки, 

регионални и местни органи, както и 

субекти от частния сектор. 

 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 

ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради 

съществуващите консултантски услуги 

на ЕИБ и на Комисията, за да 

предоставя консултантска подкрепа при 

подбора, подготовката и разработването 

на проекти, както и да работи като 

единен център за технически 

консултации за финансиране на проекти 

в рамките на Съюза. Това включва 

подкрепата за използването на 

техническа помощ за структуриране на 

проекти, използване на иновативни 

финансови инструменти и на публично-

частни партньорства, както и 

консултации, когато е уместно, по 

въпроси на законодателството на ЕС. 

2. Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 

ЕИБ. ЕКЦВИ отговаря на 

принципите на прозрачност и 

независимост. Целта на ЕКЦВИ е да 

надгради съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, за да предоставя 

консултантска подкрепа при подбора, 

подготовката и разработването на 

проекти, както и да работи като единен 

център за технически консултации за 

финансиране на проекти в рамките на 

Съюза. Това включва подкрепата за 

използването на техническа помощ за 

структуриране на проекти, използване 

на иновативни финансови инструменти 

и на публично-частни партньорства, 

както и консултации, когато е уместно, 

по въпроси на законодателството на ЕС. 

ЕКЦВИ, в сътрудничество с 

Комисията, въвежда комуникационна 

стратегия, за да информира 

обществеността за своите дейности.  

 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

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

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 

използва експертния опит на ЕИБ, 

Комисията, националните насърчителни 

банки и управляващите органи на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 

използва експертния опит на ЕИБ, 

Комисията, националните насърчителни 

банки и управляващите органи на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове, експерти в 

областта на заетостта и в 

социалната сфера и редовно се 

консултира със засегнатите 

заинтересовани страни. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки, които стават 

страни по споразумението за ЕФСИ, са 

в състояние да участват във 

финансирането — по-специално под 

формата на приемливи за ЕИБ парични 

средства или гаранции. Други трети 

страни могат да участват във 

финансирането само чрез парични 

средства. 

3. Държавите членки, които стават 

страни по споразумението за ЕФСИ, са 

в състояние да участват във 

финансирането — по-специално под 

формата на приемливи за ЕИБ парични 

средства или гаранции. Други трети 

страни могат да участват във 

финансирането само чрез парични 

средства. Финансовите вноски на 

държавите членки, включително 

евентуалните вноски в 

инвестиционни платформи, не се 

вземат предвид от Комисията при 

определянето на фискалните 

корекции съгласно превантивната или 

корективната част от Пакта за 

стабилност и растеж. В случай че 

бъде надхвърлена референтната 

стойност за дефицита, Комисията 

следва да не започва процедура при 

прекомерен дефицит, ако това се 

дължи единствено на вноската и 

освен това е в малки размери и се 

очаква да бъде временно. Аналогично 

не се започва процедура, когато се 

извършва оценка на надхвърлянето на 
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референтната стойност за 

дефицита, в случай че това се дължи 

единствено на вноските в ЕФСИ. 

Обосновка 

Трябва да насърчаваме възможно най-много държави членки да участват в ЕФСИ, за 

да постигнем максимално положително въздействие върху европейската икономика. В 

тази връзка финансовите вноски на държавите членки, включително вноските в 

инвестиционни платформи, следва да не водят до процедура за прекомерен дефицит. 

 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 

той да бъде ръководен от Управителен 

съвет, определящ стратегическата 

ориентация, стратегическото 

разпределение на активите, както и 

оперативните политики и процедури, 

включително инвестиционната 

политика във връзка с проекти, които 

могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 

и рисковият профил на ЕФСИ в 

съответствие с целите по член 5, 

параграф 2. Управителният съвет избира 

един от своите членове за председател. 

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 

той да бъде ръководен от Управителен 

съвет, определящ стратегическата 

ориентация, стратегическото 

разпределение на активите, както и 

оперативните политики и процедури, 

включително инвестиционната 

политика във връзка с проекти, които 

могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 

и рисковият профил на ЕФСИ в 

съответствие с целите по член 5, 

параграф 2. Членовете на 

Управителния съвет включват един 

или повече представители с доказан 

опит в областта на политиките за 

заетост и на социалните политики, 

които са в състояние да решават 

основните социално-икономически 

проблеми в Съюза. Управителният 

съвет избира един от своите членове за 

председател. Управителният съвет 

действа в съответствие с 

принципите на прозрачност и 

независимост. 
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Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Управителният съвет не приема 

решение, ако мнозинството от 

представителите на Комисията или на 

ЕИБ гласуват против него. 

Управителният съвет не приема 

решение, ако мнозинството от 

представителите на Комисията или на 

ЕИБ гласуват против него. В такъв 

случай причините за отхвърлянето се 

обявяват пред членовете на 

Управителния съвет. Европейският 

парламент бива информиран за 

всички спорове в рамките на 

годишния доклад. 

 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Инвестиционен комитет 

към ЕФСИ, който отговаря за 

разглеждането на потенциални 

операции в съответствие с 

инвестиционните политики на ЕФСИ и 

за одобряването на подкрепата на 

гаранцията от ЕС за операции по член 5, 

независимо от мястото на тяхното 

извършване. 

Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Инвестиционен комитет 

към ЕФСИ, който отговаря за 

разглеждането на потенциални 

операции (включително 

инвестиционни платформи) в 

съответствие с инвестиционните 

политики на ЕФСИ и за одобряването 

на подкрепата на гаранцията от ЕС за 

операции (включително 

инвестиционни платформи) по член 5, 

независимо от мястото на тяхното 

извършване. 

 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 
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Член 3 – параграф 5 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инвестиционният комитет се състои от 

шестима независими експерти и 

управляващия директор. Независимите 

експерти са с подходящ пазарен опит в 

областта на проектното финансиране и 

се назначават от Управителния съвет за 

тригодишен мандат, който може да бъде 

подновяван. 

Инвестиционният комитет се състои от 

осем независими експерти и 

изпълнителния директор. Независимите 

експерти са с подходящ пазарен опит в 

областта на проектното финансиране, 

познания относно съответните 

сектори и техните особености и/или 

по макроикономика. Поне един от 

експертите притежава необходимия 

опит, за да извършва оценка на 

въздействието на проектите върху 

заетостта и в социалната сфера. 

Всички експерти се назначават от 

Управителния съвет за тригодишен 

мандат, който може да бъде подновяван 

въз основа на тяхната квалификация, 

като се следва прозрачна и независима 

процедура. Всички експерти 

декларират в писмена форма, че не са 

засегнати от конфликт на интереси 

във връзка с операцията по 

финансиране.  

 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Директива (XXXX) на Европейския 

парламент и на Съвета за 

подобряване на баланса между 

половете сред директорите без 

изпълнителни функции на 

дружествата, допуснати до борсова 

търговия, и свързани с това мерки 

(2012/0299/COD) се прилага за всяка 

процедура за назначение, подбор или 

наемане за органите на ЕФСИ. 
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Обосновка 

Директивата за подобряване на баланса между половете също е от голямо значение 

за Съвета на ЕФСИ, тъй като балансираното разпределение по полове ще има 

положително въздействие върху структурата на инвестициите. 

 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 

операции на ЕИБ по финансиране и 

инвестиции, одобрени от 

Инвестиционния комитет по член 3, 

параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 

за операции на ЕИБ по финансиране и 

инвестиции в съответствие с член 7, 

параграф 2. Тези операции са 

съгласувани с политиките на Съюза и се 

извършват в подкрепа на някоя от 

следните общи цели: 

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 

операции на ЕИБ по финансиране и 

инвестиции, одобрени от 

Инвестиционния комитет по член 3, 

параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 

за операции на ЕИБ по финансиране и 

инвестиции в съответствие с член 7, 

параграф 2. Всички тези операции са 

съгласувани с политиките на Съюза, 

допринасят за постигането на 

целите на стратегията „ЕС 2020“ и 

се извършват в подкрепа на някоя от 

следните общи цели: 

 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) инвестиции в образование и 

обучение, здравеопазване, 

научноизследователска и развойна 

дейност, информационни и 

комуникационни технологии и 

иновации; 

б) капиталови инвестиции с цел 

подпомагане на социалните 

политики, в това число социалните 

услуги, образованието от ранна 

възраст и обучението, сектора на 

здравеопазването и на полагането на 

грижи, научноизследователската и 

развойната дейност, 
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информационните и 

комуникационните технологии и 

иновациите, социалната икономика и 

социалните предприятия; 

 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) инфраструктурни проекти, свързани с 

околната среда, природните ресурси, 

градското развитие и социалната сфера; 

г) инфраструктурни проекти, свързани с 

околната среда, природните ресурси, 

градското развитие, социалната сфера 

и обществените услуги; 

 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква д a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  дa) инвестиции с висока социално-

икономическа рентабилност, 

подпомагащи устойчивия и 

дългосрочен растеж, създаването на 

заетост, както и икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване; 

 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За да насочва подбора на проекти, 

които ЕФСИ може да подпомага, 



 

PE549.263v02-00 36/42 AD\1055863BG.doc 

BG 

Управителният съвет включва 

заинтересованост по отношение на 

заетостта и на социалното 

въздействие в стратегическата 

ориентация, в насоките за 

стратегическото разпределение на 

активите, както и в оперативните 

политики и процедури, включително 

инвестиционните политики. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват европейските 

структурни и инвестиционни фондове за 

подпомагане на финансирането на 

допустимите проекти, в които ЕИБ 

инвестира с подкрепата на гаранцията 

от ЕС. 

4. Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват европейските 

структурни и инвестиционни фондове за 

подпомагане на финансирането на 

допустимите проекти, в които ЕИБ 

инвестира с подкрепата на гаранцията 

от ЕС. ЕФСИ може също така да бъде 

използван за съфинансиране на 

проекти, отговарящи на условията за 

финансиране от европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове. 

Обосновка 

ЕФСИ следва да се разглежда като допълващ инвестиционен инструмент към вече 

съществуващите европейски структурни фондове. Следователно, с цел да се постигне 

максимално въздействие на двата инструмента, съфинансирането на проекти от 

страна на ЕФСИ и ЕСИФ следва да функционира и в двете посоки. Особено 

използването на финансовите инструменти , които са на разположение в рамките на 

ЕФСИ, например заеми, може да помогне за осъществяването на редица важни 

проекти в рамките на структурната политика, които са блокирани поради недостиг 

на публични средства. 

 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 
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Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 

държавите членки, насърчават 

установяването на прозрачен механизъм 

за утвърждаване на текущи и 

потенциални бъдещи инвестиционни 

проекти в Съюза. Механизмът за 

утвърждаване не засяга окончателните 

проекти, избрани за подпомагане 

съгласно член 3, параграф 5. 

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 

държавите членки и на регионалните и 

местните органи, насърчават 

установяването на прозрачен механизъм 

за утвърждаване на текущи и 

потенциални бъдещи инвестиционни 

проекти в Съюза. Механизмът за 

утвърждаване не засяга окончателните 

проекти, избрани за подпомагане 

съгласно член 3, параграф 5. 

 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по структуриран начин информация за 

текущи и бъдещи инвестиции, 

допринасящи активно за постигане на 

целите на политиката на ЕС. 

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по структуриран и прозрачен начин 

информация за текущи и бъдещи 

инвестиции, допринасящи активно за 

постигане на целите на политиката на 

ЕС. 

 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по структуриран начин информация за 

текущи и бъдещи инвестиционни 

проекти на своята територия. 

3. Държавите членки и регионалните 

и/или местните органи подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по прозрачен и структуриран начин 

информация за текущи и бъдещи 

инвестиционни проекти на своята 
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територия. 

 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, докладва два 

пъти годишно пред Комисията относно 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ съгласно 

настоящия регламент. Докладът 

включва оценка на съответствието с 

изискванията относно използването на 

гаранцията от ЕС, както и основните 

показатели за изпълнението, определени 

в съответствие с член 2, параграф 1, 

буква ж). Докладът също така включва 

статистически, финансови и счетоводни 

данни относно операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

индивидуално и обобщено равнище. 

1. ЕИБ и Инвестиционният комитет 

на ЕФСИ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, докладват два 

пъти годишно пред Комисията, Съвета 

и Европейския парламент относно 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ и ЕФСИ съгласно 

настоящия регламент. Докладът 

включва оценка на съответствието с 

изискванията относно използването на 

гаранцията от ЕС, както и основните 

показатели за изпълнението, определени 

в съответствие с член 2, параграф 1, 

буква ж). Докладът също така включва 

статистически, финансови и счетоводни 

данни относно операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

индивидуално и обобщено равнище. 

Докладът следва да включва и 

подробна качествена оценка на 

съответните операции, определени в 

член 5. 

 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква а а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) оценка на приноса към целите на 

Съюза, по специално по отношение на 

целите на стратегията 

„Европа 2020“ за заетост, 
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образование и намаляване на 

бедността; 

 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква а б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aб) оценка на броя, на качеството и 

на устойчивостта на създадените 

работни места; 

 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) оценка на качеството на операциите 

по финансиране и инвестициите на ЕИБ; 

г) оценка на качеството на операциите 

по финансиране и инвестициите на ЕИБ 

и на постигнатите резултати; 

 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията включва в съвместния 

доклад за заетостта, придружаващ 

съобщението на Комисията относно 

Годишния обзор на растежа, 

подробна оценка на прякото 

въздействие на инвестициите, 

финансирани от ЕФСИ, върху 

създаването на работни места, както 

и анализ на страничните ефекти 
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върху заетостта на тези инвестиции 

в Европа. 

 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) ЕИБ публикува подробен доклад 

относно функционирането на ЕФСИ; 

a) ЕИБ публикува подробен доклад 

относно функционирането на ЕФСИ и 

относно постигнатите от него 

резултати по отношение на растежа 

и на работните места; 

 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Най-късно до [ОП, моля въведете дата 

три години след влизането в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

предава доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

прилагането на настоящия регламент, 

заедно с всички съответни предложения. 

5. Най-късно до [ОП, моля въведете дата 

три години след влизането в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

предава на Европейския парламент и на 

Съвета цялостна качествена оценка за 

оценяване на действителното 

социално-икономическо въздействие 

на този специален стратегически 

план върху прилагането на настоящия 

регламент, заедно с всички съответни 

предложения. 

Обосновка 

ЕФСИ следва да бъде оценен цялостно след три години, за да се прецени дали е 

постигнал своите цели като краткосрочен инструмент от извънреден характер. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 
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Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ЕИБ незабавно уведомява 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и ѝ предоставя 

необходимата информация, когато на 

някой етап от подготовката, 

изпълнението или приключването на 

операциите, обезпечени с гаранция от 

ЕС, има основания да предполага, че е 

възможен случай на измама, корупция, 

изпиране на пари или друга незаконна 

дейност, която може да засегне 

финансовите интереси на Съюза. 

1. ЕИБ незабавно уведомява 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и ѝ предоставя 

необходимата информация, когато на 

някой етап от подготовката, 

изпълнението или приключването на 

операциите, обезпечени с гаранция от 

ЕС, има основания да предполага, че е 

възможен случай на измама, корупция, 

изпиране на пари или каквато и да 

била друга незаконна дейност, която 

може да засегне финансовите интереси 

на Съюза. 

 

 



 

PE549.263v02-00 42/42 AD\1055863BG.doc 

BG 

ПРОЦЕДУРА 

Заглавие European Fund for Strategic Investments 

Позовавания COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD) 

Водещи комисии 

       Дата на обявяване в заседание 

BUDG 

28.1.2015 

ECON 

28.1.2015 
  

Становище, изказано от 
 Дата на обявяване в заседание 

EMPL 

28.1.2015 

Докладчик по становище 

       Дата на назначаване 

Danuta Jazłowiecka 

28.1.2015 

Член 55 – Съвместни заседания на 

комисии 

 Дата на обявяване в заседание 

        

9.3.2015 

Разглеждане в комисия 29.1.2015 5.3.2015 24.3.2015  

Дата на приемане 1.4.2015    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

37 

6 

8 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet 

Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta 

Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám 

Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean 

Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, 

Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique 

Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, 

Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria 

João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn 

Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita 

Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina 

Zuber 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Eleonora Evi, Massimo Paolucci 

 
 

 

 


