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КРАТКА ОБОСНОВКА 

На 6 юни 2018 г. Комисията представи предложението си за програмата InvestEU. Въз 

основа на съществуващите финансови инструменти, и по-специално на ЕФСИ, 

Комисията предлага единен фонд, който се основава на гаранция от ЕС в размер на 38 

милиарда евро с цел мобилизиране на публично и частно финансиране под формата на 

заеми, гаранции, капиталови или други пазарни инструменти за стратегически 

инвестиции в подкрепа на вътрешните политики на ЕС.  С цел да се улесни достъпът до 

фонда InvestEU, той се придружава от Консултантския център на InvestEU и портала 

InvestEU. 

Фондът InvestEU е насочен към четири области на политиката („компоненти“), като е 

посочен индикативен размер на сумите, които следва да бъдат инвестирани (възможно е 

увеличаване с 15% по решение на ЕК): 

1) устойчива инфраструктура (до 11,5 милиарда),  

2) научни изследвания, иновации и цифровизация (до 11,25 милиарда),  

3) малки и средни предприятия (до 11,25 милиарда) и  

4) социални инвестиции и умения (4 милиарда).  

Внесените от докладчика изменения се отнасят изключително до въпроси, които попадат 

пряко в сферата на компетентност на комисията ENVI, като например принос към 

интегрирането на въпросите, свързани с климата, и постигане на целите и стандартите 

на Съюза. Поради това докладчикът предпочете да не внася изменения във връзка с 

управлението на гаранцията на InvestEU и управлението на програмата, тъй като това са 

въпроси, които ще бъдат разгледани от съвместни комитети на комисиите ECON и 

BUDG.  

Докладчикът приветства предложението на Комисията, по-специално във връзка със 

засилването на акцента върху устойчивостта. InvestEU следва да гарантира системни 

проверки за устойчивост на проектите. За целта Комисията следва да приеме подробни 

минимални изисквания за устойчивост за всички компоненти на политиката в рамките 

на програмата, какъвто е понастоящем случаят с подкрепата от ЕИБ в рамките на ЕФСИ. 

Това ще означава, че всички проекти, които получават значителна подкрепа от Съюза, 

следва да бъдат подложени на проверки за устойчивост. 

За да постигне съответствие с позицията на Европейския парламент относно 

интегрирането на въпросите, свързани с климата, и да допринесе за постигането на целта 

от 30% разходи, свързани с климата, в целия бюджет на ЕС, следва да се определи цел 

от 35% за програмата InvestEU като цяло. Следва да се въведат ясни критерии за 

допустимост и надежден и прозрачен метод за проследяване въз основа на критериите за 

допустимост, използвани от ЕИБ за тази цел и договорени в международните финансови 

институции.   

От 2015 г. насам ЕФСИ е мобилизирал 335 милиарда евро допълнителни инвестиции в 

целия ЕС и по този начин е допринесъл за преодоляването на недостига на инвестиции, 

но трябва да се предвиди по-силен акцент върху целите на политиката на ЕС. По-

специално проектите с по-високо равнище на риска от това, което обикновено се поема 

от пазара, които могат да допринесат за постигането на целите на рамката за политиката 

на Съюза в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и на дългосрочните цели, 

посочени в Парижкото споразумение, следва да могат да привличат подкрепа по линия 

на програмата InvestEU.  
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По-специално увеличаването на инвестициите в промишлени проекти с ниско равнище 

на въглеродни емисии е необходимо, за да се ускори декарбонизацията на 

промишлеността на ЕС. Поради това Европейската комисия следва да определи в диалог 

с промишлеността кои са промишлените проекти от общ интерес и да улесни достъпа им 

до финансова подкрепа по линия на различните инструменти на ЕС.  

За да се осигури добро разбиране на потенциала на програмата InvestEU да допринесе за 

изграждането на икономика с ниско равнище на въглеродни емисии, следва да е налице 

информация относно избягването на CO2.  Следва обаче да се възприеме предпазлив 

подход спрямо праговете по отношение на критериите за допустимост, за да не се 

попречи на постепенния напредък. Тъй като революционните решения не възникват 

изведнъж, постепенният напредък следва да може да получава подкрепа по програмата 

InvestEU, за да се насърчават по-нататъшните иновации.  

По отношение на управлението на програмата следва да се запази участието на ЕП, както 

е предвидено понастоящем в ЕФСИ. Във връзка с това докладчикът предлага 

Парламентът да назначи независим експерт в консултативния съвет в състава с 

представители на партньорите по изпълнението. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещите комисии по бюджети и по икономически и парични въпроси да вземат 

предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) На равнище от 1,8 % от БВП на 

ЕС (спад от 2,2 % през 2009 г.), 

инфраструктурните инвестиционни 

дейности в Съюза през 2016 г. са били с 

около 20 % по-ниски от 

инвестиционните нива преди световната 

финансова криза. Поради това, въпреки 

че в Съюза се наблюдава 

възстановяване на съотношението на 

инвестициите към БВП, то остава под 

нивото, което може да се очаква в 

период на стабилно възстановяване и не 

е достатъчно, за да компенсира 

годините на недостатъчно инвестиране. 

Още по-важно е, че настоящите 

равнища на инвестиции и прогнозите не 

(1) На равнище от 1,8 % от БВП на 

ЕС (спад от 2,2 % през 2009 г.), 

инфраструктурните инвестиционни 

дейности в Съюза през 2016 г. са били с 

около 20 % по-ниски от 

инвестиционните нива преди световната 

финансова криза. Поради това, въпреки 

че в Съюза се наблюдава 

възстановяване на съотношението на 

инвестициите към БВП, то остава под 

нивото, което може да се очаква в 

период на стабилно възстановяване и не 

е достатъчно, за да компенсира за 

годините на недостатъчно инвестиране. 

Още по-важно е, че настоящите 

равнища на инвестиции и прогнозите не 
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покриват нуждите на Съюза от 

структурни инвестиции в контекста на 

технологични промени и глобална 

конкурентоспособност, включително за 

иновациите, уменията, 

инфраструктурата, малките и средните 

предприятия („МСП“) и 

необходимостта да се отговори на 

основните предизвикателства пред 

обществото, като устойчивостта или 

застаряването на населението. 

Следователно е необходимо да се 

продължи подкрепата за преодоляване 

на случаите на неефективност на пазара 

и неоптималните инвестиционни 

ситуации, за да се намали недостигът на 

инвестиции в целеви сектори за 

постигане на целите на политиката на 

Съюза. 

покриват нуждите на Съюза от 

структурни инвестиции в контекста на 

технологични промени и глобална 

конкурентоспособност, включително за 

иновациите, научните изследвания, 

уменията, инфраструктурата, малките и 

средните предприятия („МСП“), 

стартиращите предприятия и 

необходимостта да се отговори на 

основните предизвикателства пред 

обществото, като устойчивостта или 

застаряването на населението. 

Следователно е необходимо да се 

продължи подкрепата за преодоляване 

на случаите на неефективност на пазара 

и неоптималните инвестиционни 

ситуации, за да се намали недостигът на 

инвестиции в целеви сектори за 

постигане на целите на политиката на 

Съюза. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Европа е по-зависима от вноса 

на ресурси от всеки друг регион в 

света и много от ресурсите ще бъдат 

изчерпани в относително кратък 

срок. Конкурентоспособността на 

Европа може да бъде повишена в 

значителна степен, като се осигури 

повече добавена стойност от 

използването на ресурсите в 

икономиката и се насърчават 

устойчиви доставки на материали от 

европейски източници. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) През последните години Съюзът 

прие амбициозни стратегии за 

завършване на единния пазар и за 

стимулиране на устойчив растеж и 

работни места, като например съюза на 

капиталовите пазари, стратегията за 

цифров единен пазар, пакета „Чиста 

енергия за всички европейци“, плана за 

действие на ЕС за кръговата икономика, 

стратегията за мобилност с ниски 

емисии, отбраната и космическата 

стратегия за Европа. Фонд InvestEU 

следва да използва и засилва полезните 

взаимодействия между тези взаимно 

подсилващи се стратегии чрез 

предоставяне на подкрепа за 

инвестициите и достъп до финансиране. 

(3) През последните години Съюзът 

прие амбициозни стратегии за 

завършване на единния пазар и за 

стимулиране на устойчив растеж и 

работни места, като например съюза на 

капиталовите пазари, стратегията за 

цифров единен пазар, пакета „Чиста 

енергия за всички европейци“, плана за 

действие на ЕС за кръговата икономика, 

„Хоризонт 2020“, стратегията за 

мобилност с ниски емисии, отбраната и 

космическата стратегия за Европа. Фонд 

InvestEU следва да използва и засилва 

полезните взаимодействия между тези 

взаимно подсилващи се стратегии чрез 

предоставяне на подкрепа за 

инвестициите и достъп до финансиране. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Фонд InvestEU следва да 

допринесе за подобряване на 

конкурентоспособността на Съюза, 

включително в областта на иновациите 

и цифровизацията, за устойчивостта на 

икономическия растеж на Съюза, за 

социалната устойчивост и приобщаване 

и за интеграцията на капиталовите 

пазари в Съюза, включително решения 

за преодоляване на тяхната 

фрагментация и за разнообразяване на 

източниците на финансиране за 

предприятията на Съюза. За тази цел 

той следва да подкрепя проекти, които 

са технически и икономически 

жизнеспособни, като предоставя рамка 

за използването на дългови и 

капиталови инструменти и инструменти 

за споделяне на риска, подкрепени от 

гаранция от бюджета на Съюза и от 

вноски от партньорите по изпълнението. 

(5) Фонд InvestEU следва да 

допринесе за подобряване на 

конкурентоспособността на Съюза, 

включително в областта на иновациите, 

за прехода към кръгова икономика и 

цифровизацията, за върховите научни 

постижения, за устойчивостта на 

икономическия растеж на Съюза, за 

социалната устойчивост и приобщаване 

и за интеграцията на капиталовите 

пазари в Съюза, включително решения 

за преодоляване на тяхната 

фрагментация и за разнообразяване на 

източниците на финансиране за 

предприятията на Съюза. За тази цел 

той следва да подкрепя проекти, които 

са технически и икономически 

жизнеспособни, като предоставя рамка 

за използването на дългови и 

капиталови инструменти и инструменти 

за споделяне на риска, подкрепени от 
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Той следва да бъде ориентиран към на 

търсенето, докато подкрепата по фонд 

InvestEU следва едновременно с това да 

акцентира върху приноса към 

постигането на целите на политиката на 

Съюза. 

гаранция от бюджета на Съюза и от 

вноски от партньорите по изпълнението. 

Той следва да бъде добре 

популяризиран и ориентиран към на 

търсенето, докато подкрепата по фонд 

InvestEU следва едновременно с това да 

акцентира върху приноса към 

постигането на целите на политиката на 

Съюза. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Фонд InvestEU трябва да 

подкрепя инвестициите в материални и 

нематериални активи за стимулиране на 

растежа, инвестициите и заетостта и 

по този начин да допринася за 

подобряване на благосъстоянието и за 

по-справедливо разпределение на 

доходите в Съюза. Намесата чрез фонд 

InvestEU следва да допълва подкрепата 

от Съюза, предоставена чрез 

безвъзмездни средства. 

(6) Фонд InvestEU трябва да 

подкрепя инвестициите в материални и 

нематериални активи за стимулиране на 

ефективното използване на 

ресурсите, екологосъобразния и 

устойчив растеж, инвестициите и 

заетостта, както и устойчивостта, и 

по този начин да допринася за 

подобряване на благосъстоянието и за 

по-справедливо разпределение на 

доходите в Съюза. Намесата чрез фонд 

InvestEU следва да допълва подкрепата 

от Съюза, предоставена чрез 

безвъзмездни средства. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съюзът подкрепи целите, 

определени в Програмата на ООН до 

2030 г. и нейните цели за устойчиво 

развитие, Парижкото споразумение през 

2015 г., както и Рамковата програма от 

Сендай за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2015—2030 г. За 

постигане на договорените цели, 

(7) Съюзът подкрепи целите, 

определени в Програмата на ООН до 

2030 г. и нейните цели за устойчиво 

развитие, Парижкото споразумение през 

2015 г., както и Рамковата програма от 

Сендай за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2015—2030 г. За 

постигане на договорените цели, 
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включително на тези, включени в 

екологичната политика на Съюза, 

действията за устойчиво развитие 

трябва значително да се увеличат. 

Поради това принципите на устойчиво 

развитие следва да заемат централно 

място при проектирането на фонд 

InvestEU. 

включително на тези, включени в 

екологичната политика на Съюза, 

действията за устойчиво развитие 

трябва значително да се увеличат, 

както и постепенно да бъдат 

премахнати вредните за околната 

среда субсидии. Поради това 

принципите на устойчиво развитие 

трябва да бъдат в основата при 

проектирането на фонд InvestEU. 

 

Компромисно изменение7 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Отразявайки значението на 

борбата срещу изменението на климата 

съгласно ангажиментите на Съюза за 

прилагане на Парижкото споразумение 

и целите на ООН за устойчиво развитие, 

програмата InvestEU ще допринесе за 

координиране на действията по климата 

и постигане на общата цел за 

изразходване на 25% от бюджета на 

Съюза в подкрепа на целите, свързани с 

климата. Действията по програмата 

InvestEU се очаква да допринесат с 30% 

от общия финансов пакет на програмата 

InvestEU за целите в областта на 

климата. Съответните действия ще 

бъдат определени по време на 

подготовката и изпълнението на 

програмата InvestEU и ще бъдат 

преразгледани в контекста на 

съответните процеси на оценяване и 

преглед. 

(9) Отразявайки значението на 

борбата срещу изменението на климата 

съгласно ангажиментите на Съюза за 

прилагане на Парижкото споразумение 

и целите на ООН за устойчиво развитие, 

програмата InvestEU ще допринесе за 

координиране на действията по климата 

и постигане на общата цел за 

изразходване на 30% от бюджета на 

Съюза в подкрепа на целите, свързани с 

климата. Действията по програмата 

InvestEU следва да допринесат с 40% от 

общия финансов пакет на програмата 

InvestEU за целите в областта на 

климата. Съответните действия ще 

бъдат определени по време на 

подготовката и изпълнението на 

програмата InvestEU и ще бъдат 

преразгледани в контекста на 

съответните процеси на оценяване и 

преглед. 

 

Компромисно изменение8 

Предложение за регламент 

Съображение 10 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Приносът на фонд InvestEU за 

постигането на целта за климата ще се 

проследява чрез системата на ЕС за 

проследяване на разходите в областта 

на климата, разработена от Комисията 

в сътрудничество с партньорите по 

изпълнението, и чрез подходящо 

използване на критериите, установени в 

[Регламента относно установяването на 

рамка за улесняване на устойчивите 

инвестиции14], за да се определи дали 

дадена икономическа дейност е 

устойчива по отношение на околната 

среда. 

(10) Приносът на фонд InvestEU за 

постигането на целта за климата ще се 

проследява чрез система за 

проследяване на разходите, разработена 

от Комисията посредством делегирани 

актове в сътрудничество с партньорите 

по изпълнението, и чрез подходящо 

използване на критериите, установени в 

[Регламента относно установяването на 

рамка за улесняване на устойчивите 

инвестиции14], за да се определи дали за 

дадена икономическа дейност се 

наблюдава специално въздействие 

върху миграцията или принос към 

изграждането на устойчивост по 

отношение на климата.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Според Доклада за глобалните 

рискове от 2018 г., публикуван от 

Световния икономически форум, 

половината от десетте най-важни риска, 

които застрашават световната 

икономика, се отнасят до околната 

среда. Тези рискове включват 

замърсяването на въздуха, почвата и 

водите, екстремните метеорологични 

събития, загубата на биологично 

разнообразие и неуспехите в областта на 

смекчаването на последиците от 

изменението на климата и адаптирането 

към него. Екологичните принципи са 

здраво залегнали в Договорите и в 

много от политиките на Съюза. Ето 

защо включването на екологичните цели 

следва да бъде насърчавано в 

(11) Според Доклада за глобалните 

рискове от 2018 г., публикуван от 

Световния икономически форум, 

половината от десетте най-важни риска, 

които застрашават световната 

икономика, се отнасят до околната 

среда. Тези рискове включват 

замърсяването на въздуха, почвата и 

водите, екстремните метеорологични 

събития, загубата на биологично 

разнообразие и неуспехите в областта на 

смекчаването на последиците от 

изменението на климата и адаптирането 

към него. Неустойчивото използване 

на ресурсите е в основата на много от 

тези рискове за околната среда. 
Екологичните принципи са здраво 

залегнали в Договорите и в много от 
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операциите, свързани с фонд InvestEU. 

Опазването на околната среда и 

свързаното с него предотвратяване и 

управление на риска следва да бъдат 

интегрирани в подготовката и 

изпълнението на инвестициите. ЕС 

следва също така да следи своите 

разходи, свързани с биологичното 

разнообразие и контрола върху 

замърсяването на въздуха, за да изпълни 

задълженията си за докладване съгласно 

Конвенцията за биологичното 

разнообразие и Директива (ЕС) 

2016/2284 на Европейския парламент и 

на Съвета15. Следователно 

инвестициите, разпределени за 

екологично устойчиви цели, следва да 

бъдат проследявани, като се използват 

общи методики, съгласувани с 

методиката, разработена по линия на 

други програми на Съюза, приложими 

за климата, биологичното разнообразие 

и управлението на замърсяването на 

въздуха, за да се даде възможност за 

оценка на индивидуалното и 

комбинираното въздействие на 

инвестициите върху ключови 

компоненти на природния капитал, 

включително въздуха, водата, почвата и 

биологичното разнообразие. 

политиките на Съюза. Ето защо 

включването на екологичните цели 

следва да бъде насърчавано в 

операциите, свързани с фонд InvestEU. 

Опазването на околната среда и 

свързаното с него предотвратяване и 

управление на риска следва да бъдат 

интегрирани в подготовката и 

изпълнението на инвестициите. ЕС 

следва също така да следи своите 

разходи, свързани с биологичното 

разнообразие и контрола върху 

замърсяването на въздуха, за да изпълни 

задълженията си за докладване съгласно 

Конвенцията за биологичното 

разнообразие и Директива (ЕС) 

2016/2284 на Европейския парламент и 

на Съвета15. Следователно 

инвестициите, разпределени за 

екологично устойчиви цели, следва да 

бъдат проследявани, като се използват 

общи методики, съгласувани с 

методиката, разработена по линия на 

други програми на Съюза, приложими 

за климата, биологичното разнообразие 

и управлението на замърсяването на 

въздуха, за да се даде възможност за 

оценка на индивидуалното и 

комбинираното въздействие на 

инвестициите върху ключови 

компоненти на природния капитал, 

включително въздуха, водата, почвата и 

биологичното разнообразие. 

_________________ _________________ 

15 Директива (ЕС) 2016/2284 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 декември 2016 г. за намаляване на 

националните емисии на някои 

атмосферни замърсители, за изменение 

на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на 

Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 

17.12.2016 г., стр. 1). 

15 Директива (ЕС) 2016/2284 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 декември 2016 г. за намаляване на 

националните емисии на някои 

атмосферни замърсители, за изменение 

на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на 

Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 

17.12.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 12 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Инвестиционните проекти, 

които получават значителна подкрепа 

от Съюза, по-специално в областта на 

инфраструктурата, следва да 

подлежат на проверка на устойчивостта 

в съответствие с насоките, които 

следва да бъдат разработени от 

Комисията в сътрудничество с 

партньорите по изпълнението в рамките 

на програмата InvestEU, и чрез 

подходящо използване на критериите, 

установени в [Регламента относно 

установяването на рамка за улесняване 

на устойчивите инвестиции], за да се 

определи дали дадена икономическа 

дейност е устойчива по отношение на 

околната среда и съгласувана с 

насоките, разработени за други 

програми на Съюза. Тези насоки следва 

да включват подходящи разпоредби, за 

да се избегне ненужната 

административна тежест. 

(12) Всички инвестиционни 

проекти, които получават подкрепа от 

Съюза, следва да подлежат на проверка 

на устойчивостта в съответствие с 

насоки, подходящи за размера и вида 

на инвестицията, които следва да 

бъдат разработени от Комисията в 

сътрудничество с партньорите по 

изпълнението в рамките на програмата 

InvestEU, и чрез подходящо използване 

на критериите, установени в 

[Регламента относно установяването на 

рамка за улесняване на устойчивите 

инвестиции], за да се определи дали 

дадена икономическа дейност е 

устойчива по отношение на околната 

среда и съгласувана с насоките, 

разработени за други програми на 

Съюза. Тези насоки следва да включват 

подходящи разпоредби, за да се избегне 

ненужната административна тежест. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12 а) Наръчникът за екологични и 

социални практики на ЕИБ, който 

осигурява оперативно прилагане на 

политиките и принципите, 

съдържащи се в Декларацията на 

ЕИБ относно екологичните и 

социалните принципи и стандарти, 

може да послужи като отправна 

точка за начините за определяне и 

прилагане на проверката за 

екологичната и социалната 

устойчивост с цел да се гарантира, че 

всички дейности по финансиране 

отговарят на екологичните и 
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социалните стандарти. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Ниските равнища на 

инфраструктурни инвестиции в Съюза 

по време на финансовата криза 

подкопаха способността на Съюза да 

стимулира устойчивия растеж, 

конкурентоспособността и 

сближаването. Значителните 

инвестиции в европейската 

инфраструктура са от основно значение 

за постигане на целите на Съюза за 

устойчивост, включително целите в 

областта на енергетиката и климата до 

2030 г. Затова подкрепата от фонд 

InvestEU следва да бъде насочена към 

инвестиции в инфраструктурата на 

транспорта, енергетиката, 

включително енергийната ефективност 

и енергията от възобновяеми източници, 

околната среда, действията в областта 

на климата, морската и цифровата 

инфраструктура. С цел максимално 

увеличаване на въздействието и 

добавената стойност на финансовата 

подкрепа от Съюза е уместно да се 

насърчава рационализирането на 

инвестиционния процес, което 

осигурява видимост на планираните 

проекти и последователност между 

съответните програми на Съюза. 

Предвид заплахите за сигурността, 

инвестиционните проекти, получаващи 

подкрепа от Съюза, следва да отчитат 

принципите за защита на гражданите на 

обществени пространства. Това следва 

да допълва усилията на други фондове 

на Съюза, като Европейския фонд за 

регионално развитие, които предоставят 

подкрепа за свързаните със сигурността 

елементи на инвестициите в обществени 

(13) Ниските равнища на 

инфраструктурни инвестиции в Съюза 

по време на финансовата криза 

подкопаха способността на Съюза да 

стимулира устойчивия растеж, 

конкурентоспособността и 

сближаването. Значителните 

инвестиции в европейската 

инфраструктура са от основно значение 

за постигане на целите за устойчивост 

на Съюза и на държавите членки и на 

държавите членки, включително целите 

в областта на енергетиката и климата до 

2030 г., както и целите, приети в 

рамките на Парижкото 

споразумение. Затова подкрепата от 

фонд InvestEU следва да бъде насочена 

към инвестиции в инфраструктурата на 

екологосъобразния транспорт, 

енергетиката, и по-специално 

енергийната ефективност и енергията от 

възобновяеми източници, околната 

среда, действията в областта на климата, 

морската и цифровата инфраструктура, 

като се отделя специално внимание 

на жизненоважните 

инфраструктурни и социални 

инвестиции, свързани с 

трансформирането на регионите в 

преход. Във връзка с това следва да се 

търсят също така полезни 

взаимодействия, доколкото е 

възможно, с регионалните и 

националните цели на политиката, 

като например премахването на 

азбеста от покривите, жилищата и 

почвата. С цел максимално 

увеличаване на въздействието и 

добавената стойност на финансовата 
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пространства, транспорт, енергетика и 

друга критична инфраструктура. 

подкрепа от Съюза е уместно да се 

насърчава рационализирането на 

инвестиционния процес, което 

осигурява видимост на планираните 

проекти и последователност между 

съответните програми на Съюза. 

Предвид заплахите за сигурността, 

инвестиционните проекти, получаващи 

подкрепа от Съюза, следва да отчитат 

принципите за защита на гражданите на 

обществени пространства. Това следва 

да допълва усилията на други фондове 

на Съюза, като Европейския фонд за 

регионално развитие, които предоставят 

подкрепа за свързаните със сигурността 

елементи на инвестициите в обществени 

пространства, транспорт, енергетика и 

друга критична инфраструктура. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Въпреки че нивото на общите 

инвестиции в Съюза се увеличава, 

инвестициите в по-високорисковите 

дейности, като научните изследвания и 

иновациите, са все още недостатъчни. 

Произтичащият недостиг на инвестиции 

в научни изследвания и иновации е в 

ущърб на индустриалната и 

икономическата конкурентоспособност 

на Съюза и на качеството на живот на 

неговите граждани. Фонд InvestEU 

следва да предостави подходящи 

финансови продукти, които да обхващат 

различни етапи от иновационния цикъл 

и широк кръг от заинтересовани страни, 

по-специално за да даде възможност за 

засилване и внедряване на решения от 

търговски мащаб в Съюза, така че тези 

решения да станат конкурентоспособни 

на световните пазари. 

(14) Въпреки че нивото на общите 

инвестиции в Съюза се увеличава, 

инвестициите в по-високорисковите 

дейности, като научните изследвания и 

иновациите, са все още недостатъчни. 

Произтичащият недостиг на инвестиции 

в научни изследвания и иновации е в 

ущърб на индустриалната и 

икономическата конкурентоспособност 

на Съюза, на качеството на живот на 

неговите граждани и на постигането 

на целите в областта на 

енергетиката и климата. Фонд 

InvestEU следва да предостави 

подходящи финансови продукти, които 

да обхващат различни етапи от 

иновационния цикъл и широк кръг от 

заинтересовани страни, по-специално за 

да даде възможност за засилване и 

внедряване на решения от търговски 

мащаб в Съюза, така че тези решения да 

станат конкурентоспособни на 
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световните пазари. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Спешно са необходими 

значителни усилия за инвестиране в 

цифровата трансформация и за 

разпространяване на ползите от нея до 

всички граждани и предприятия в 

Съюза. Силната политическа рамка на 

стратегията за цифров единен пазар сега 

следва да бъде придружена от еднакво 

амбициозни инвестиции, включително в 

областта на изкуствения интелект. 

(15) (Спешно са необходими 

значителни усилия за инвестиране в 

цифровата трансформация и за 

разпространяване на ползите от нея до 

всички граждани и предприятия в 

Съюза в градските и селските райони. 

Силната политическа рамка на 

стратегията за цифров единен пазар сега 

следва да бъде придружена от еднакво 

амбициозни инвестиции, включително в 

областта на изкуствения интелект. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Малките и средните предприятия 

(МСП) играят ключова роля в Съюза. Те 

обаче се сблъскват с предизвикателства 

при достъпа до финансиране поради 

това, че са възприемани като 

високорискови и поради липсата на 

достатъчно обезпечение. Допълнителни 

предизвикателства произтичат от 

нуждата на МСП да останат 

конкурентоспособни, като се ангажират 

с дейности за цифровизация, 

интернационализация и иновации и 

повишават квалификацията на своята 

работна сила. Освен това в сравнение с 

по-големите предприятия те имат 

достъп до ограничен набор от 

източници на финансиране: те 

обикновено не издават облигации, имат 

само ограничен достъп до фондовите 

(16) Малките и средните предприятия 

(МСП) играят ключова роля в Съюза. Те 

обаче се сблъскват с предизвикателства 

при достъпа до финансиране поради 

това, че са възприемани като 

високорискови и поради липсата на 

достатъчно обезпечение. Допълнителни 

предизвикателства произтичат от 

нуждата на МСП да останат 

конкурентоспособни, като се ангажират 

с дейности за цифровизация, 

интернационализация и иновации и 

повишават квалификацията на своята 

работна сила. Освен това в сравнение с 

по-големите предприятия те имат 

достъп до ограничен набор от 

източници на финансиране: те 

обикновено не издават облигации, имат 

само ограничен достъп до фондовите 
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борси или големите институционални 

инвеститори. Предизвикателството при 

достъпа до финансиране е още по-

голямо за тези МСП, чиито дейности са 

насочени към нематериални активи. 

Следователно МСП в Съюза разчитат в 

голяма степен на банките и дълговото 

финансиране под формата на банков 

овърдрафт, банкови заеми или лизинг. 

Подкрепата за МСП, които срещат 

посочените по-горе предизвикателства, 

и предоставянето на по-разнообразни 

източници на финансиране са 

необходими за увеличаване на 

възможностите на МСП да финансират 

своето учредяване, растеж и развитие, 

да устояват на икономическите спадове 

и да подобрят устойчивостта на 

икономиката и финансовата система по 

време на икономически спадове или 

сътресения. Това е също така в 

допълнение към вече предприетите 

инициативи в контекста на съюза на 

капиталовите пазари. Фонд InvestEU 

следва да даде възможност за 

съсредоточаване върху специфични, по-

тясно насочени финансови продукти. 

борси или големите институционални 

инвеститори. Предизвикателството при 

достъпа до финансиране е още по-

голямо за тези МСП, чиито дейности са 

насочени към нематериални активи. 

Следователно МСП в Съюза разчитат в 

голяма степен на банките и дълговото 

финансиране под формата на банков 

овърдрафт, банкови заеми или лизинг. 

Подкрепата за МСП, които срещат 

посочените по-горе предизвикателства, 

чрез улесняване на техния достъп до 

финансиране, и предоставянето на по-

разнообразни източници на 

финансиране е необходима за 

увеличаване на възможностите на МСП 

да финансират своето учредяване, 

растеж и развитие, да устояват на 

икономическите спадове и да подобрят 

устойчивостта на икономиката и 

финансовата система по време на 

икономически спадове или сътресения. 

Това е също така в допълнение към вече 

предприетите инициативи в контекста 

на съюза на капиталовите пазари. 

Програми като COSME и 

„Хоризонт 2020“ са важни за МСП, 

тъй като улесниха достъпа им до 

финансиране на всички етапи от 

техния жизнен цикъл, за което 

допринесе и ЕФСИ, който бързо 

привлече МСП. Фонд InvestEU следва 

да даде възможност за съсредоточаване 

върху специфични, по-тясно насочени 

финансови продукти. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Фонд InvestEU следва да бъде 

отворен за вноски от страна на трети 

държави, които са членки на 

Европейската асоциация за свободна 

търговия, на присъединяващи се 

(21) При условие че се спазват 

същите правила и разпоредби, Фонд 

InvestEU следва да бъде отворен за 

вноски от страна на трети държави, 

които са членки на Европейската 
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държави, кандидати и потенциални 

кандидати, държави, обхванати от 

политиката на съседство, както и други 

държави в съответствие с условията, 

предвидени между Съюза и тези 

държави. Това следва да позволи 

продължаване на сътрудничеството със 

съответните държави, където е уместно, 

по-специално в областта на научните 

изследвания и иновациите, както и на 

МСП. 

асоциация за свободна търговия, на 

присъединяващи се държави, кандидати 

и потенциални кандидати, държави, 

обхванати от политиката на съседство, 

както и други държави в съответствие с 

условията, предвидени между Съюза и 

тези държави. Това следва да позволи 

продължаване на сътрудничеството със 

съответните държави, където е уместно, 

по-специално в областта на научните 

изследвания и иновациите, както и на 

МСП. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Инвестиционен комитет, 

съставен от независими експерти, 

следва да направи заключение относно 

предоставянето на подкрепата по линия 

на гаранцията на ЕС за операциите по 

финансиране и инвестиране, които 

отговарят на критериите за 

допустимост, като по този начин 

осигури външен експертен опит в 

инвестиционните оценки, свързани с 

проектите. Инвестиционният комитет 

следва да има различни състави, за да 

обхване по най-добър начин различните 

области на политиката и сектори. 

(28) Инвестиционен комитет, 

съставен от независими експерти, 

следва да направи заключение относно 

предоставянето на подкрепата по линия 

на гаранцията на ЕС за операциите по 

финансиране и инвестиране, които 

отговарят на критериите за 

допустимост, като по този начин 

осигури външен експертен опит в 

инвестиционните оценки, свързани с 

проектите. Инвестиционният комитет 

следва да има различни състави, за да 

обхване по най-добър начин различните 

области на политиката и сектори, като 

обаче винаги включва експерти по 

въпросите на прехода към икономика 

с нулеви въглеродни емисии. 

Инвестиционният комитет следва 

също така да включва представители 

на гражданското общество. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 29 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) При подбора на партньорите по 

изпълнението за разгръщането на фонд 

InvestEU Комисията следва да вземе 

предвид капацитета на партньорите да 

изпълняват целите на фонд InvestEU и 

да допринасят със собствени ресурси с 

цел да гарантират адекватно географско 

покритие и диверсификация, да 

привличат частни инвеститори и да 

осигурят достатъчна диверсификация на 

риска, както и нови решения за 

преодоляване на случаите на 

неефективност на пазара и 

неоптималните инвестиционни 

ситуации. С оглед на нейната роля 

съгласно Договорите, способността ѝ да 

действа във всички държави членки и 

съществуващия опит в рамките на 

настоящите финансови инструменти и 

ЕФСИ, групата на Европейската 

инвестиционна банка („ЕИБ“) следва да 

остане привилегирован партньор по 

изпълнението в рамките на раздел „ЕС“ 

на фонд InvestEU. В допълнение към 

групата на ЕИБ, националните 

насърчителни банки или институции 

следва да могат да предложат 

допълнителна гама от финансови 

продукти, като се има предвид, че 

техният опит и способности на 

регионално равнище могат да бъдат от 

полза за постигане на максимално 

въздействие от публичните средства на 

територията на Съюза. Освен това 

следва да бъде възможно и други 

международни финансови институции 

да бъдат партньори по изпълнението, 

по-специално когато те предоставят 

сравнително предимство по отношение 

на специфични познания и опит в някои 

държави членки. Следва също така да се 

предвиди възможност и за други 

субекти, отговарящи на критериите, 

определени във Финансовия регламент, 

да действат като партньори по 

изпълнението. 

(29) При подбора на партньорите по 

изпълнението за разгръщането на фонд 

InvestEU Комисията следва да вземе 

предвид капацитета на партньорите да 

изпълняват целите на фонд InvestEU и 

да допринасят със собствени ресурси с 

цел да гарантират адекватно географско 

покритие и диверсификация, да 

привличат частни инвеститори и да 

осигурят достатъчна диверсификация на 

риска, както и нови решения за 

преодоляване на случаите на 

неефективност на пазара и 

неоптималните инвестиционни 

ситуации. С оглед на нейната роля 

съгласно Договорите, способността ѝ да 

действа във всички държави членки и 

съществуващия опит в рамките на 

настоящите финансови инструменти и 

ЕФСИ, групата на Европейската 

инвестиционна банка („ЕИБ“) следва да 

остане привилегирован партньор по 

изпълнението в рамките на раздел „ЕС“ 

на фонд InvestEU. В допълнение към 

групата на ЕИБ, националните или 

регионалните насърчителни банки или 

институции следва да могат да 

предложат допълнителна гама от 

финансови продукти, като се има 

предвид, че техният опит и способности 

на регионално равнище могат да бъдат 

от полза за постигане на максимално 

въздействие от публичните средства на 

територията на Съюза. Освен това 

следва да бъде възможно и други 

международни финансови институции 

да бъдат партньори по изпълнението, 

по-специално когато те предоставят 

сравнително предимство по отношение 

на специфични познания и опит в някои 

държави членки. Следва също така да се 

предвиди възможност и за други 

субекти, отговарящи на критериите, 

определени във Финансовия регламент, 

да действат като партньори по 

изпълнението. 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 44 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(44) Трети държави, които са членове 

на Европейското икономическо 

пространство (ЕИП), могат да участват 

в програми на Съюза в рамките на 

сътрудничеството, установено по силата 

на Споразумението за ЕИП, което 

предвижда изпълнението на програмите 

с решение съгласно това споразумение. 

Трети държави могат да участват и въз 

основа на други правни инструменти. 

Следва да се въведе специална 

разпоредба в настоящия регламент, 

която да предоставя необходимите 

права и достъп на отговорния 

разпоредител с бюджетни кредити, 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), както и Европейската 

сметна палата, за да упражняват изцяло 

съответните си правомощия. 

(44) При условие че се спазват 

всички правила и разпоредби на 

отделните програми, трети държави, 

които са членове на Европейското 

икономическо пространство (ЕИП), 

могат да участват в програми на Съюза 

в рамките на сътрудничеството, 

установено по силата на 

Споразумението за ЕИП, което 

предвижда изпълнението на програмите 

с решение съгласно това споразумение. 

Трети държави могат да участват и въз 

основа на други правни инструменти. 

Следва да се въведе специална 

разпоредба в настоящия регламент, 

която да предоставя необходимите 

права и достъп на отговорния 

разпоредител с бюджетни кредити, 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), както и Европейската 

сметна палата, за да упражняват изцяло 

съответните си правомощия. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 46 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(46) За да се допълнят 

несъществените елементи на настоящия 

регламент с насоки относно 

инвестициите, които операциите по 

финансиране и инвестиране следва да 

спазват, за да се улесни бързото и 

гъвкаво адаптиране на показателите за 

изпълнението и за да се коригира 

процентът на обезпечаване, 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от ДФЕС 

(46) За да се допълнят 

несъществените елементи на настоящия 

регламент с насоки относно начините, 

по които организаторите, искащи 

финансиране, следва да предоставят 

подходяща информация във връзка с 

проверките на климатичната, 

екологичната и социалната 

устойчивост на операциите по 

финансиране и инвестиране и с насоки 

относно инвестициите, които 
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следва да бъде делегирано на Комисията 

по отношение на съставянето на 

насоките относно инвестициите за 

операциите по финансиране и 

инвестиране в различните компоненти 

на политиката, изменението на 

приложение III към настоящия 

регламент за преразглеждане или 

допълване на показателите и коригиране 

на процента на обезпечаване. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

операциите по финансиране и 

инвестиране следва да спазват, за да се 

улесни бързото и гъвкаво адаптиране на 

показателите за изпълнението и за да се 

коригира процентът на обезпечаване, 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от ДФЕС 

следва да бъде делегирано на Комисията 

по отношение на съставянето на 

насоките относно инвестициите за 

операциите по финансиране и 

инвестиране в различните компоненти 

на политиката, изменението на 

приложение III към настоящия 

регламент за преразглеждане или 

допълване на показателите и коригиране 

на процента на обезпечаване. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 47 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (47 а) Следва да се изтъкне 

необходимостта от строга 

координация между различните 

видове финансови инструменти с цел 
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да се предотврати дублирането и с 

оглед на регионалния баланс; 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 15 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15 а) „стартиращо предприятие“ 

означава предприятие, което често се 

основава на съвременни технологии и 

по принцип комбинира бърз растеж, 

висока зависимост от иновации при 

продуктите, процесите и 

финансирането, максимално 

внимание към развитието на новите 

технологии и висока степен на 

използване на новаторски бизнес 

модели, а често и на платформи за 

сътрудничество. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) устойчивостта на икономиката на 

Съюза и нейния растеж; 

б) устойчивостта на икономиката на 

Съюза и нейния растеж, включително 

смекчаването на последиците от 

изменението на климата и 

адаптирането към тях и прехода към 

кръгова икономика; 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да подкрепя операциите по 

финансиране и инвестиране в областта 

на научните изследвания, иновациите и 

цифровизацията; 

б) да подкрепя операциите по 

финансиране и инвестиране в областта 

на научните изследвания, иновациите и 

цифровизацията; inter alia, да осигури 

възможност за своевременно 

преминаване към нисковъглеродна и 

кръгова икономика;  

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да увеличава достъпа и 

наличието на финанси за МСП и в 

надлежно обосновани случаи — за 

малки дружества със средна пазарна 

капитализация; 

в) да увеличава и улеснява достъпа 

и наличието на финанси за МСП и в 

надлежно обосновани случаи — за 

малки дружества със средна пазарна 

капитализация; 

 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За раздел „ЕС“ от фонд InvestEU, 

посочен в член 8, параграф 1, буква а), и 

за всеки компонент на политиката, 

посочен в член 7, параграф 1, могат да 

се получават вноски от следните трети 

държави с цел участие в определени 

финансови продукти съгласно 

[член 218, параграф 2] от [Финансовия 

регламент]: 

При условие че се спазват всички 

правила и разпоредби на отделните 

програми, за раздел „ЕС“ от фонд 

InvestEU, посочен в член 8, параграф 1, 

буква а), и за всеки компонент на 

политиката, посочен в член 7, параграф 

1, могат да се получават вноски от 

следните трети държави с цел участие в 

определени финансови продукти 

съгласно [член 218, параграф 2] от 

[Финансовия регламент]: 
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Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Фонд InvestEU функционира 

посредством следните четири 

компонента на политиката, посредством 

които се преодоляват случаите на 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни ситуации, 

които попадат в техния конкретен 

обхват: 

1. Фонд InvestEU функционира 

посредством следните четири 

компонента на политиката, посредством 

които се преодоляват случаите на 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни ситуации, 

които попадат в техния конкретен 

обхват: 

a) компонент на политиката за 

устойчива инфраструктура: включва 

устойчиви инвестиции в областта на 

транспорта, енергетиката, цифровата 

свързаност, доставката и преработката 

на суровини, космоса, океаните и 

водите, отпадъците, природата и друга 

екологична инфраструктура, 

оборудването, мобилните активи и 

внедряването на новаторски технологии, 

които допринасят за осъществяването 

на целите на Съюза, свързани с 

устойчивостта на околната среда и/или 

на обществото, или отговарят на 

стандартите на Съюза за екологична 

или социална устойчивост; 

a) компонент на политиката за 

устойчива инфраструктура: включва 

устойчиви от екологична, 

икономическа и социална гледна 

точка инвестиции в областта на 

транспорта, чистата енергия, и по-

специално засиленото внедряване на 

енергия от възобновяеми източници, 

инвестициите в енергийна 

ефективност и подобряването на 

нивата на междусистемна 

свързаност, цифровата свързаност и 

достъпа особено в селските райони, 

доставката и преработката на суровини, 

космоса, океаните и водите, отпадъците 

и кръговата икономика, природата и 

друга екологична инфраструктура, 

оборудването, декарбонизирането на 

промишлеността, възстановяването 

на постиндустриалните обекти, 
мобилните активи и внедряването на 

новаторски технологии; тези 

инвестиции отговарят най-малкото 

на стандартите на Съюза за 

екологична или социална устойчивост 

и когато е приложимо допринасят за 

осъществяването на целите на Съюза, 

свързани с устойчивостта на околната 

среда и/или на обществото, например 

ефикасно използване на ресурсите; 

б) компонент на политиката за 

научни изследвания, иновации и 

цифровизация: включва 

б) компонент на политиката за 

научни изследвания, иновации и 

цифровизация: включва 



AD\1168940BG.docx 23/43 PE627.571v02-00 

 BG 

научноизследователски и иновационни 

дейности, прехвърляне на резултатите 

от научните изследвания на пазара, 

демонстрация и внедряване на 

новаторски решения и оказване на 

подкрепа за разрастването на 

новаторските дружества, различни от 

МСП, както и за цифровизирането на 

промишлеността на Съюза; 

научноизследователски и иновационни 

дейности, прехвърляне на резултатите 

от научните изследвания на пазара, 

демонстрация и внедряване на 

новаторски решения и оказване на 

подкрепа за разрастването на 

новаторските дружества, включително 

МСП и устойчиви възможности за 

стопанска дейност, както и за 

цифровизирането на промишлеността на 

Съюза; 

в) компонент на политиката за 

МСП: достъп и наличие на финансиране 

за МСП и, в надлежно обосновани 

случаи — за малки дружества със 

средна пазарна капитализация; 

в) компонент на политиката за 

МСП: опростен достъп и наличие на 

финансиране за МСП и, в надлежно 

обосновани случаи — за малки 

дружества със средна пазарна 

капитализация; 

г) компонент на политиката за 

социални инвестиции и умения: 

включва микрофинансиране, 

финансиране за социални предприятия и 

социална икономика; умения, 

образование, обучение и свързани с тях 

услуги; социална инфраструктура 

(включително социални жилища и 

студентски общежития); социални 

иновации; здравеопазване и 

дългосрочни грижи; приобщаване и 

достъпност; културни дейности със 

социална цел; интеграция на уязвимите 

хора, включително гражданите на трети 

държави. 

г) компонент на политиката за 

социални инвестиции и умения: 

включва микрофинансиране, 

финансиране за социални предприятия, 

предприемачество сред жените и 

социална икономика; умения, 

образование, обучение и свързани с тях 

услуги, включително 

преквалификация, повишаване на 

квалификацията и пренасочване на 

работници в регионите, засегнати от 

преструктуриране на 

промишлеността във връзка с прехода 

към нисковъглеродна икономика; 

социална инфраструктура (включително 

социални жилища и студентски 

общежития); социални иновации; 

здравеопазване и дългосрочни грижи; 

приобщаване и достъпност; културни 

дейности със социална цел; интеграция 

на уязвимите хора, включително 

гражданите на трети държави. 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Операциите по финансиране и 3. Когато оказват въздействие 
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инвестиране по линия на компонента 

на политиката за устойчива 

инфраструктура, посочен в параграф 

1, буква а), подлежат на проверка на 

климатичната, екологичната и 

социалната устойчивост с оглед на 

свеждането до минимум на вредните 

въздействия и максималното 

увеличаване на ползите за климата, 

околната среда и социалното 

измерение. За тази цел организаторите 

на проекти, които отправят искане за 

финансиране, предоставят подходяща 

информация въз основа на насоките, 

които ще бъдат разработени от 

Комисията. Проектите под определен 

размер, който е посочен в насоките, се 

изключват от проверката. 

върху околната среда и климата, 
операциите по финансиране и 

инвестиране по линия на 

компонентите на политиката, 

посочени в параграф 1, букви а), б), в) и 

г), подлежат на проверка на 

климатичната, екологичната и 

социалната устойчивост посредством 

минимални прагове за устойчивост с 

оглед на постигането на максимално 

ефективно използване на ресурсите, 

на осигуряването на съответствие с 

принципите на кръговата икономика 

и на свеждането до минимум на 

вредните въздействия и максималното 

увеличаване на ползите за климата, 

околната среда и социалната сфера. За 

тази цел организаторите на проекти, 

които отправят искане за финансиране, 

предоставят подходяща информация въз 

основа на насоките, които ще бъдат 

разработени от Комисията в 

съответствие с параграф 6. 

Насоките на Комисията дават 

възможност: 

Насоките на Комисията дават 

възможност: 

 - a) да се осигури съответствие с 

екологичните политики и стандарти 

на ЕС; 

a) що се отнася до адаптирането, да 

се гарантира устойчивостта на 

потенциалните неблагоприятни 

въздействия на изменението на климата 

чрез оценка на уязвимостта и риска по 

отношение на климата, включително 

подходящи мерки за адаптиране, и що 

се отнася до смекчаването, да се 

включат разходите за емисиите на 

парникови газове и положителното 

въздействие от мерките за смекчаване 

на изменението на климата в анализа на 

разходите и ползите; 

a) що се отнася до адаптирането, да 

се гарантира устойчивостта на 

потенциалните неблагоприятни 

въздействия на изменението на климата 

чрез оценка на уязвимостта и риска по 

отношение на климата, включително 

подходящи мерки за адаптиране, и що 

се отнася до смекчаването, да се 

включат разходите за емисиите на 

парникови газове и положителното 

въздействие от мерките за смекчаване 

на изменението на климата в анализа на 

разходите и ползите; 

б) да се вземе предвид 

консолидираното въздействие от 

проектите по отношение на основните 

компоненти на природния капитал, 

свързани с въздуха, водата, почвата и 

биологичното разнообразие; 

б) да се вземе предвид 

консолидираното въздействие от 

проектите по отношение на основните 

компоненти на природния капитал, 

свързани с въздуха, водата, почвата и 

биологичното разнообразие; 
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в) да се оцени въздействието на 

определени райони или групи от 

населението върху социалното 

приобщаване. 

в) да се оцени въздействието на 

определени райони или групи от 

населението върху социалното 

приобщаване. 

 ва) да се изключи подпомагането 

за проекти, които противоречат на 

постигането на средносрочните и 

дългосрочните цели на ЕС в областта 

на климата и енергетиката и на 

целите на Парижкото споразумение 

и генерират значителни емисии на 

парникови газове; 

 вб) да се изключи подпомагането 

за която и да било инфраструктура за 

изкопаеми горива, която е свързана с 

производството, преработката, 

преноса, разпространението, 

съхранението или изгарянето на 

изкопаеми горива; 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Партньорите по изпълнението се 

стремят поне 50 % от инвестициите в 

рамките на компонента на политиката за 

устойчива инфраструктура да 

допринасят за постигането на целите на 

Съюза по отношение на климата и 

околната среда. 

5. Поне 40% от инвестициите по 

линия на InvestEU трябва да 

допринасят за постигането на 

целите на Съюза в областта на 

климата.  

 Партньорите по изпълнението се 

стремят поне 55% и 10% от 

инвестициите в рамките на компонента 

на политиката за устойчива 

инфраструктура да допринасят за 

постигането на целите на Съюза по 

отношение съответно на климата и 

околната среда. 

 В насоките за инвестициите, приети 

в съответствие с параграф 6, освен 

това са подробно описани ясни 

критерии за допустимост и надежден 

и прозрачен метод за проследяване. В 
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посочените насоки се определя и 

методика за оценка на степента, в 

която социалните инвестиции, 

насочени към подпомагане на 

регионите с висока въглеродна 

интензивност, които са в преход, 

допринасят за спазването на 

праговете, посочени в първите две 

алинеи. 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26 за 

определяне на насоките относно 

инвестициите в рамките на всеки от 

компонентите на политиката. 

6. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 26 за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на насоките относно 

инвестициите в рамките на всеки от 

компонентите на политиката, посочени 

в параграф 1. При определянето на 

посочените насоки относно 

инвестициите Комисията си 

сътрудничи с партньорите по 

изпълнението по линия на 

програмата InvestEU   

 На Комисията се предоставя също 

така правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 26 за допълване на настоящия 

регламент чрез определяне на 

насоките, посочени в параграф 3. 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. На Комисията се предоставя 

правомощието да прима делегирани 

актове в съответствие с член 26, за 

да определя случаите на 
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неефективност на пазара и 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, посочени в параграф 1, след 

като се посъветва с консултативния 

съвет. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) установени случаи на 

неефективност на пазара и 

неоптимални инвестиционни 

ситуации, за чието решаване следва 

да бъдат предприети мерки чрез 

финансираните операции; 

 

Изменение  33 

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. Комисията участва с 

представители и в двата състава на 

консултативния съвет. Европейският 

парламент назначава независим 

експерт, който да бъде член на 

консултативния съвет на 

представителите на партньорите по 

изпълнението. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 – буква a – подточка ii а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiа) предоставя съвети относно 

допустимостта на инвестициите и 
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проектите. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Протоколите от заседанията 

на консултативния съвет се правят 

обществено достояние на специална 

уебстраница. 

 

Изменение  36 

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. 

3. Комисията потвърждава дали 

операциите по финансиране и 

инвестиране, предложени от 

партньорите по изпълнението, са в 

съответствие с правото и политиките на 

Съюза и дали се счита, че те 

допринасят за постигането на 

целите, посочени в член 7, параграф 5. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 3 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) спазването на екологичните 

стандарти на Съюза; 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – алинея 3 – буква в б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) спазването на принципа 

„енергийната ефективност на първо 

място“ на Енергийния съюз; 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вв) дали предложената операция 

има за цел преодоляването на 

установените случаи на 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни 

ситуации. 

 

Изменение  40 

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 одобряването на 

операцията по инвестиране. 

Публикацията не съдържа чувствителна 

търговска информация, нито лични 

данни, които не се оповестяват съгласно 

правилата на Съюза за защита на 

данните. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Порталът InvestEU се създава от 

Комисията. Той представлява 

1. Порталът InvestEU се създава от 

Комисията. Той представлява добре 
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леснодостъпна и удобна за използване 

база данни за проекти, в която се 

предоставя съответна информация за 

всеки проект. 

популяризирана, леснодостъпна и 

удобна за използване база данни за 

проекти, в която се предоставя 

съответна информация за всеки проект. 

 

Изменение  42 

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. В рамките на годишното 

докладване Комисията извършва 

ежегодно анализ на многогодишна 

процедура за консолидация, за да 

установи дали разходите в областта 

на климата са в необходимия размер, 

за да бъдат постигнати целите за 

интегриране на въпросите относно 

климата и околната среда, посочени в 

член 7, параграф 5. Комисията 

предоставя информация относно 

подпомагането на постигането на 

целите, свързани с изменението на 

климата, като прави разграничение 

между смекчаването на последиците 

и адаптирането, както и информация 

относно приноса за постигане на 

целите в областта на климата на 

съответните финансови 

инструменти, и прави тази 

информация обществено достояние. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Гаранцията на ЕС, плащанията и 

възстановяването на суми в нейните 

рамки, както и операциите по 

програмата InvestEU, се одитират от 

Сметната палата. Специален доклад 

на Сметната палата се публикува [18 

месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент]. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – 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, разпространението, 

съхранението или изгарянето на 

изкопаеми горива, в съответствие с 

приоритетите на енергийния съюз, 

включително сигурността на 

енергийните доставки, и 

ангажиментите, поети по линия на 

Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие и на Парижкото споразумение, 

по-специално чрез: 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) разширяването на 

производството, доставката и 

използването на чиста и устойчива 

енергия от възобновяеми източници; 

a) разширяването на 

производството, доставката, 

съхранението и използването на чиста 

и устойчива енергия от възобновяеми 

източници; 

 

Изменение  46 
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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 (на ниво пренос и на 

ниво разпределение, технологии за 

съхраняване на енергия), както и 

разработване на новаторски системи 

за топлоснабдяване и комбинирано 

производство на топлинна и 

електрическа енергия; 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) производство и доставка на 

синтетични горива от 

възобноваеми/неутрални по отношение 

на въглеродните емисии източници на 

енергия; алтернативни горива; 

г) производство и доставка на 

синтетични горива от 

възобновяеми/неутрални по отношение 

на въглеродните емисии, неизкопаеми 

източници на енергия; алтернативни 

горива; 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 1 – буква д a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) подкрепа за регионите, които 

са в процес на трансформация, с оглед 

на целите на политиката на Съюза в 

областта на климата, по-специално в 

рудодобивните региони; 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 1 – буква д б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) производство на възобновяема 

енергия на местно и регионално 

равнище, и по-специално чрез 

енергийни общности. 

Обосновка 

Производството на възобновяема енергия на местно равнище чрез енергийни 

общности е важно допълнение от страна на Европейския парламент към регламента 

REDII. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) железопътна инфраструктура, 

други железопътни проекти и морски 

пристанища; 

г) железопътна инфраструктура, 

други железопътни проекти, 

инфраструктура по вътрешните 

водни пътища и морски пристанища; 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) инфраструктура за алтернативни 

горива, включително електрическа 

инфраструктура за зареждане. 

д) инфраструктура за алтернативни 

видове задвижване, включително 

електрическа инфраструктура за 

зареждане. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 2 – буква д а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) разработване на акумулаторни 

батерии от ново поколение за 

приложение в промишлената и 

електрическата мобилност, 

включително морския транспорт и 

въздухоплаването; 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 2 – буква д б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) инфраструктура за 

производството и използването на 

биогорива от ново поколение; 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 2 – буква д в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дв) инфраструктура за зареждане 

за мобилността с водородно 

задвижване. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 3 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) води, включително 

водоснабдяване и саниране, брегова 

инфраструктура и друга свързана с 

водите зелена инфраструктура; 

a) води, включително 

водоснабдяване и саниране, брегова и 

островна инфраструктура и друга 

свързана с водите зелена 

инфраструктура; 
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Изменение  56 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 3 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) програми, проекти и 

инициативи в сферата на 

премахването на азбеста от 

покривите, жилищата, сградите и 

почвата, и по-специално в съчетание 

с целите на държавите членки и на 

регионите в областта на енергията 

от възобновяеми източници и 

намаляването на емисиите на CO2; 

Обосновка 

В съответствие с призива на Европейския парламент в неговия доклад от 30 януари 

2013 г. относно свързаните с азбест заплахи за здравето на работното място и 

перспективите за премахване на всичкия съществуващ азбест. Вж. писмени отговори 

от г-н Тайсен от името на Комисията от 10 април 2018 г., E-000862/2018. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 3 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) устойчиво развитие на 

градовете, на бреговите и на селските 

райони; 

д) устойчиво развитие на 

градските, селските, бреговите и 

островните райони; 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Приложение II – 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 

ж) проекти и предприятия, които 

прилагат кръгова икономика чрез 

интегриране на аспекти, свързани с 

ефективността на ресурсите, в 

производството и жизнения цикъл на 
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продукта, включително устойчиви 

доставки на първични и вторични 

суровини; 

продукта, включително устойчиви 

доставки на първични и вторични 

суровини, както и евентуалната 

повторна употреба и рециклиране; 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 3 – буква з a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) проекти, които прилагат 

новаторски технологии за улавяне и 

оползотворяване на въглерод; 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 3 – буква з б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 зб) антимикробна резистентност, 

и по-специално намаляване на 

употребата на антибиотици при 

хората и животните с прилагане на 

подхода „Едно здраве“ чрез 

превантивни мерки; 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 3 – буква з в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 зв) декарбонизация на веригата за 

производство и разпределение на 

енергия. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 3 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. насърчаване на замяната на 

продукти, които са химически 

опасни, с по-устойчиви алтернативи. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Развитие на инфраструктура за 

цифрова свързаност, по-специално чрез 

проекти, които подпомагат 

внедряването на цифрови мрежи с 

много висок капацитет. 

4. Развитие на инфраструктура за 

цифрова свързаност, по-специално чрез 

проекти, които подпомагат 

внедряването на цифрови мрежи с 

много висок капацитет в градските и 

селските райони. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 5 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) корпоративни проекти; б) научноизследователски и 

иновационни процеси, трансфер на 

технологии и сътрудничество между 

предприятия с акцент върху новата 

нисковъглеродна икономика, 

устойчивостта и адаптирането към 

изменението на климата и кръговата 

икономика; 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 5 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) нови ефективни здравни 

продукти, включително фармацевтични 

е) нови ефективни здравни 

продукти, включително фармацевтични 
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продукти, медицински изделия и 

лекарствени продукти за модерна 

терапия. 

продукти, медицински изделия, 

електронно здравеопазване (eHealth) и 

лекарствени продукти за модерна 

терапия 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 11 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) микрофинансиране, финансиране 

за социални предприятия и социалната 

икономика; 

a) микрофинансиране, финансиране 

за социални предприятия, 

предприемачество сред жените и 

социалната икономика; 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 11 – подточка i a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iа) пренасочване, преквалификация 

и повишаване на квалификацията на 

служителите, образование и 

инициативи за търсене на работа в 

зависимите от икономика с високи 

въглеродни емисии региони, които са 

засегнати от структурния преход 

към нисковъглеродна икономика; 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 13 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 13а. Морета и океани, чрез 

развитието на устойчива морска 

икономика в съответствие с целите 

на интегрираната морска политика, 

и по-специално чрез:  
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 a) морско предприемачество; 

 б) иновативна и конкурентоспособна 

морска промишленост; 

 в) познаване на океаните и кариери в 

морското дело; 

 г) програмата за международно 

управление на океаните; 

 д) морско наблюдение и сигурност; 

 е) трансгранично сътрудничество; 

 ж) изпълнението на целите за 

устойчиво развитие, по-специално 

ЦУР 14 (Живот под водата). 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Приложение III – 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 и очакваното намаляване на 

емисиите на CO2 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 3 – подточка 3.2 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3.2а Инвестиции в подкрепа на 

целите по отношение на околната 

среда 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 3.3а Абсолютни и относителни 

емисии на парникови газове 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4.2a Енергетика: въздействие на 

производството на енергия в Съюза 

върху емисиите на парникови газове 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4.2б Енергетика: икономии на 

енергия 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4.2в Енергетика: абсолютни и 

относителни емисии на парникови 

газове 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4.2г Енергийна ефективност 
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Изменение  76 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 4 – подточка 4.5 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4.5a Промишлено производство с 

ниско равнище на въглеродни емисии: 

проверено количество на избегнатите 

емисии на парникови газове 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4.5б Транспорт: абсолютни и 

относителни емисии на парникови 

газове 

 

 

  



PE627.571v02-00 42/43 AD\1168940BG.docx 

BG 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Създаване на програмата InvestEU 

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

Водещи комисии 

       Дата на обявяване в заседание 

BUDG 

14.6.2018 

ECON 

14.6.2018 
  

Становище, изказано от 

       Дата на обявяване в заседание 

ENVI 

14.6.2018 

Докладчик по становище: 

       Дата на назначаване 

Ivo Belet 

21.6.2018 

Член 55 ‒ Процедура на съвместни 

комисии 

       Дата на обявяване в заседание 

        

5.7.2018 

Дата на приемане 12.11.2018    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

47 

1 

0 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, 

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-

Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark 

Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-

Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, 

Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, 

Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, 

Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, 

Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils 

Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, 

Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský 

 
 

  



AD\1168940BG.docx 43/43 PE627.571v02-00 

 BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

47 + 

ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils 

Torvalds 

ECR Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

GUE/NGL Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique 

Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej 

Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-

Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský  

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 

Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, 

Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli 

Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec 

 

1 - 

ENF Jean-François Jalkh 

 

0 0 

  

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 

 


