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КРАТКА ОБОСНОВКА 

 

Обща информация  

С програмата InvestEU Комисията има за цел да мобилизира публични и частни 

инвестиции, за да се преодолее съществуващият недостиг на инвестиции в различни 

области като устойчив транспорт и нови модели на мобилност, енергия от 

възобновяеми източници и енергийна ефективност, цифрова свързаност и технологии, 

научни изследвания и иновации, климат, околна среда и ресурси, образование и умения 

и развитие на МСП. Като оказва подкрепа за проекти в тези области, програмата има за 

цел да допринесе за постигането на целите на политиката на ЕС по отношение на 

устойчивостта, и по-специално в областта на климата, конкурентоспособността и 

приобщаващия растеж. Фондът InvestEU ще предостави гаранция на ЕС в размер на 38 

милиарда евро за подпомагане на проекти чрез операции по финансиране и 

инвестиране в рамките на програмата. Гаранцията съответства на разпределяне на 

средства от бюджета на ЕС в размер на 15,2 милиарда евро, което се равнява на дял от 

40%. Фондът InvestEU функционира чрез четири компонента на политиката: устойчива 

инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; МСП; както и 

социални инвестиции и умения.  

Транспортът е включен основно в „компонента за устойчива инфраструктура“, който 

обхваща инфраструктурата, мобилните активи и внедряването на иновативни 

технологии. Този компонент включва и други области като енергетика, цифрова 

свързаност, космическо пространство и околна среда. Подпомагането на инвестиции е 

обвързано с условието те да допринасят за постигането на целите на ЕС в областта на 

екологичната или социалната устойчивост. За подпомагане на този компонент са 

предвидени 11,5 милиарда евро или 30% от общата гаранция на ЕС, което съответства 

на средства от бюджета на ЕС в размер на 4,6 милиарда евро. Тъй като InvestEU има за 

цел конкретно да подпомага развитието на инфраструктурата на трансевропейската 

транспортна мрежа (TEN-T), следва да се отбележи, че програмата InvestEU също така 

заменя финансовите инструменти, които преди това са били част от Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ). 

Програмата InvestEU следва и заменя настоящия ЕФСИ, който в рамките на своя 

„компонент за инфраструктура и иновации“ подкрепи транспортни проекти с 

финансиране по линия на ЕФСИ в размер на около 8 милиарда евро и доведе до общи 

инвестиции в размер на около 24 милиарда евро, което представлява дял от около 13% 

от инвестициите, подпомагани в рамките на този компонент, до пролетта на 2018 г. 

Освен това към горепосочения баланс ще бъдат добавени още транспортни проекти по 

ЕФСИ. От друга страна, делът на инвестициите в транспорта, генерирани от ЕФСИ, в 

голяма степен не отговаря на очакванията, ако се вземе предвид големият бюджетен 

трансфер, извършен от МСЕ към първоначалния ЕФСИ.   

Позиция на докладчика 

Като цяло докладчикът приветства предложението InvestEU да действа като средство за 

насърчаване на публичните и частните инвестиции в транспортния сектор, което 

поражда спешна необходимост от постигане на напредък в модернизирането на 



 

PE625.320v03-00 4/48 AD\1169267BG.docx 

BG 

транспортната система на ЕС. Инвестициите следва да бъдат насочени както към 

инфраструктурата на TEN-T, включително алтернативните горива и електрическите 

станции за зареждане, така и към интелигентните транспортни системи, както и към 

мобилността като цяло, включително новите форми на мобилност, превозните средства 

с ниски емисии и ключовите цифрови технологии, като например за свързан и 

автоматизиран транспорт. Въпреки че е важно проектите да допринасят за постигането 

на целите на политиката в областта на климата, InvestEU трябва да предостави 

достатъчно добри възможности за постигане на важни обществени цели по отношение 

на безопасността на транспорта, възможностите за работа и образованието в областта 

на транспорта или туризма. Поради това докладчикът предлага изменения с цел 

засилване на предложението, като има за цел: 

- да се изяснят специфичните от гледна точка на транспорта райони, които отговарят 

на условията за подпомагане в приложение I, което следва да включва 

телематичните приоритети на TEN-T, интелигентната и устойчива мобилност, 

поддръжката и модернизирането на инфраструктурата, и по-специално на пътната 

инфраструктура, цифровите технологии в транспорта, адаптирането на работната 

сила; 

- да се подчертае необходимостта от подкрепа за внедряването на решения за 

автоматизирана мобилност;  

- да се обърне специално внимание на предизвикателствата пред инвестициите в 

трансгранични проекти; 

- да се осигури географският баланс на подпомаганите проекти в държавите членки;   

- да се поясни, че туристическите проекти следва да помагат за пренасочването на 

сектора към устойчив, иновативен и цифров туризъм; 

 да се подчертае, че InvestEU следва да използва за основа полезните взаимодействия 

между секторите на транспорта, енергетиката, цифровите технологии и други 

сектори в различните компоненти на политиката; 

 да се запази целта за принос на инвестициите към политиката в областта на климата 

на равнището от 40%, което неотдавна беше определено за ЕФСИ 2.0.  

Освен това докладчикът счита, че ресурсите на InvestEU следва да се използват по 

такъв начин, че програмата да може да доведе до инвестиции в проекти с осезаеми 

резултати в областта на транспорта най-малко на равнището на ЕФСИ. Поради това 

поне 50% от дела за компонента за устойчива инфраструктура следва да се използват за 

транспорта.   

И накрая, докладчикът отбелязва, че предложението на Комисията променя 

установената управленска структура, като я отдалечава от модела на ЕФСИ, където 

ЕИБ играеше централна роля, и създава допълнителни слоеве и донякъде пренасочва 

инвестиционните решения към службите на Комисията. InvestEU следва също така да 

се съсредоточи върху задачата да осигурява реална добавена стойност, да създава 

допълнителни инвестиции, вместо да дублира или просто да заменя проекти, които 

биха могли да бъдат реализирани без подкрепа от фонда. Аспектите на управлението и 

на допълняемостта следва да бъдат допълнително разгледани в рамките на 

предстоящите разисквания. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва комисията по бюджети и комисията по 

икономически и парични въпроси, като водещи комисии, 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 

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 

(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, като последиците 

понякога са сериозни. 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 

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, 

нарастващото неравенство 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 
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Съюза. постигане на целите на политиката на 

Съюза. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Оценките подчертаха, че 

разнообразието от финансови 

инструменти по многогодишната 

финансова рамка 2014—2020 г. е довело 

до известно припокриване. Освен това 

тази разнородност е довела до 

усложняване за посредниците и 

крайните получатели, които са 

изправени пред различни условия за 

допустимост и докладване. Липсата на 

съвместими правила също така е 

попречила на комбинирането на 

различни фондове на Съюза, въпреки че 

такова комбиниране би било от полза за 

подпомагане на проекти, които се 

нуждаят от различни видове 

финансиране. Следователно, следва да 

се създаде единен фонд — фонд 

InvestEU, за да се постигне по-

ефективно функциониране на 

подкрепата за крайните получатели чрез 

интегриране и опростяване на 

финансовото предлагане в рамките на 

единна схема за бюджетна гаранция, 

като по този начин се подобри 

въздействието на интервенциите на 

Съюза и същевременно се намалят 

разходите в бюджета на Съюза. 

(2) Оценките подчертаха, че 

разнообразието от финансови 

инструменти по многогодишната 

финансова рамка 2014—2020 г. е довело 

до известно припокриване. Освен това 

тази разнородност е довела до 

усложняване за посредниците и 

крайните получатели, които са 

изправени пред различни условия за 

допустимост и докладване, което 

действа като допълнителен възпиращ 

фактор за инвестициите. Липсата на 

съвместими правила също така е 

попречила на комбинирането на 

различни фондове на Съюза, въпреки че 

такова комбиниране би било от полза за 

подпомагане на проекти, които се 

нуждаят от различни видове 

финансиране. Следователно, следва да 

се създаде единен фонд — фонд 

InvestEU, за да се постигне по-

ефективно функциониране на 

подкрепата за крайните получатели чрез 

интегриране и опростяване на 

финансовото предлагане в рамките на 

единна схема за бюджетна гаранция, 

като по този начин се подобри 

въздействието на интервенциите на 

Съюза и същевременно се намалят 

разходите в бюджета на Съюза. 

 

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 

следваше 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“, 

създаването на Механизма за 

свързване на Европа, 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. 

 

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 

(5) Фонд InvestEU следва да 

допринесе за подобряване на 

конкурентоспособността на Съюза, 

включително в областта на 

устойчивата инфраструктура, 
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 
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гаранция от бюджета на Съюза и от 

вноски от партньорите по изпълнението. 

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. 

инструменти за споделяне на риска, 

подкрепени от гаранция от бюджета на 

Съюза и от вноски от партньорите по 

изпълнението. 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. 

 

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 

растежа, инвестициите и заетостта и по 

този начин да допринася за подобряване 

на благосъстоянието, за борбата с 

бедността и за по-справедливо 

разпределение на доходите в Съюза. 

Намесата чрез фонд InvestEU следва да 

допълва, когато е необходимо, 

подкрепата от Съюза, предоставена чрез 

безвъзмездни средства. 

 

Изменение  6 

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 

(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 
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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. 

климата. Действията по програмата 

InvestEU се очаква да допринесат по 

съответния начин 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. 

Обосновка 

В предложението на Комисията се предвижда 100% от предложените бюджетни 

средства за компонента за устойчива инфраструктура да се използват в подкрепа на 

целите в областта на климата. Това е неоправдано и може да премахне спешно 

необходимите възможности за проекти, свързани с развитието на цифровата 

инфраструктура и модернизирането на транспортната инфраструктура, т.е. 

инвестициите, които имат положително въздействие върху климата, например чрез 

повишаване на ефективността. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
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 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. Фондът InvestEU също така ще 

допринесе за изпълнението на целите 

за устойчиво развитие (ЦУР) в 

рамките на политиките и 

инициативите на ЕС, като 
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устойчивото развитие изпълнява 

ролята на основен ръководен принцип. 

_________________ _________________ 

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

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
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) Инвестиционните проекти, които 

получават значителна подкрепа от 

Съюза, по-специално в областта на 

инфраструктурата, следва да подлежат 

на оценка на тяхната европейска 

добавена стойност, което да включва 

по-специално тяхната устойчивост, 
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. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Ниските равнища на 

инфраструктурни инвестиции в Съюза 

по време на финансовата криза 

(13) Ниските равнища на 

инфраструктурни инвестиции в Съюза 

по време на финансовата криза 
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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 

пространства, транспорт, енергетика и 

друга критична инфраструктура. 

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 

създаване на Единно европейско 

транспортно пространство, както и 

на  целите 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 реална 

инфраструктура на транспорта и 

инфраструктура на енергетиката, 

включително енергийната ефективност 

и енергията от възобновяеми източници, 

околната среда, действията в областта 

на климата, морската и цифровата 

инфраструктура, като се подкрепя 

например разработването и 

внедряването на интелигентни 

транспортни системи (ИТС). 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 постига 

максимална степен на полезни 

взаимодействия между съответните 

програми на Съюза в областта на 

транспорта, енергетиката и 

цифровите технологии. 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. 
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 13 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13 a) Транспортната 

инфраструктура и проектите за 

мобилност често се сблъскват с 

трудности по отношение на 

финансирането поради по-ниските 

нива на възвръщаемост, 

дългосрочната перспектива на 

инвестициите и по-високите 

равнища на риск и несигурност. С цел 

да се постигне междусекторно 

равновесие по отношение на 

проектите, финансирани от InvestEU, 

и да се предприемат мерки за 

решаване на проблема с 

неоптималните инвестиции в 

транспортна инфраструктура в 

Съюза, Консултантският център 

InvestEU , заедно с Комисията, следва 

да приеме конкретни мерки, които да 

улеснят съчетаването по опростен и 

по-малко бюрократичен начин на 

подкрепа от InvestEU с безвъзмездни 

средства или друго публично 

финансиране, което може да бъде 

предоставено от бюджета на Съюза 

или от националните бюджети. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 13 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13 б) Като има предвид, че 

безопасността на участниците в 

пътното движение е голямо 

предизвикателство в рамките на 

развитието на транспортния сектор 
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и че предприеманите действия и 

извършваните инвестиции помагат 

само в ограничена степен за 

намаляването на броя на хората, 

които загиват или претърпяват 

тежки наранявания по пътищата; 

като има предвид, че програмата 

InvestEU следва да спомогне за 

активизиране на усилията за 

проектиране и прилагане на 

технологии, които спомагат за 

подобряване на безопасността на 

превозните средства и на пътната 

инфраструктура; 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 13 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13 в) Като има предвид, че 

истинската мултимодалност е 

възможност за създаване на ефикасна 

и екологосъобразна транспортна 

мрежа, която използва максималния 

потенциал на всички транспортни 

средства и създава полезни 

взаимодействия между тях; като 

има предвид, че програмата InvestEU 

би могла да се превърне във важен 

инструмент за подкрепа на 

инвестициите в мултимодални 

транспортни центрове, които 

независимо от значителния си 

икономически потенциал и от 

стопанското си значение носят 

значителен риск за частните 

инвеститори; 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 13 г (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13 г) Като има предвид, че се очаква 

свързаната и автоматизираната 

мобилност да преобразуват 

транспортните системи в световен 

мащаб, а ЕС следва да бъде световен 

лидер във въвеждането на безопасни 

системи за автоматизирана 

мобилност, като се повишават 

безопасността на движението по 

пътищата и устойчивостта, 

InvestEU следва да допринася за 

засилване на 

конкурентоспособността на Съюза в 

тази област чрез подпомагане на 

инвестициите за разработване и 

внедряване на решения за 

автоматизирана мобилност за 

превозни средства и инфраструктури 

и свързаните с тях цифрови 

технологии. 

Обосновка 

Свързаната и автоматизираната мобилност са в процес на интензивно развитие в 

световен мащаб. ЕС трябва да бъде световен лидер в тази област, за да гарантира 

конкурентоспособността на своята промишленост, както е посочено в съобщението 

на Комисията, озаглавено „По пътя към автоматизирана мобилност: стратегия на 

ЕС за мобилността на бъдещето“. Поради това InvestEU следва да подкрепя 

иновациите и внедряването на решения за автоматизирана мобилност и базови 

цифрови технологии в областта на инфраструктурата, превозните средства, ИКТ, 

роботиката и изкуствения интелект. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14а) Като има предвид, че 

туризмът е важен сектор в рамките 

на икономиката на Съюза, InvestEU 

следва да допринесе за укрепване на 
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дългосрочната конкурентоспособност 

на сектора чрез подкрепа за действия, 

насочени към осъществяването на 

преход към устойчив, иновативен и 

цифров туризъм. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 15 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15 а) Тъй като цифровизацията 

засяга туризма, този сектор също 

следва да получава целева подкрепа от 

фонда InvestEU. 

 

Изменение  16 

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 

борси или големите институционални 

инвеститори. Предизвикателството при 

достъпа до финансиране е още по-

(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 неразполагащи с 

достатъчно обезпечение и с 

достатъчно капитал. 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 

борси или големите институционални 

инвеститори. Предизвикателството при 
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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. 

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. 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Както е посочено в Документа за 

размисъл относно социалното 

измерение на Европа16 и Европейския 

стълб на социалните права17, 

изграждането на по-приобщаващ и 

справедлив Съюз е ключов приоритет за 

Съюза за справяне с неравенството и за 

насърчаване на политиките за социално 

приобщаване в Европа. Неравенството 

на възможностите засяга най-вече 

достъпа до образование, обучение и 

здравеопазване. Инвестициите в 

социалната защита, уменията и 

икономиката, свързана с човешкия 

капитал, както и в интегрирането на 

уязвимите групи от населението в 

(17) Както е посочено в Документа за 

размисъл относно социалното 

измерение на Европа16 и Европейския 

стълб на социалните права17, 

изграждането на по-приобщаващ и 

справедлив Съюз е ключов приоритет за 

Съюза за справяне с неравенството и за 

насърчаване на политиките за социално 

приобщаване в Европа. Неравенството 

на възможностите засяга най-вече 

достъпа до образование, обучение и 

здравеопазване. Инвестициите в 

социалната защита, уменията и 

икономиката, свързана с човешкия 

капитал, както и в интегрирането на 

уязвимите групи от населението в 
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обществото, могат да подобрят 

икономическите възможности, особено 

ако се координират на равнището на 

Съюза. Фонд InvestEU следва да се 

използва за подкрепа на инвестициите в 

образованието и обучението, за 

увеличаване на заетостта, особено сред 

неквалифицираните работници и трайно 

безработните, и за подобряване на 

положението по отношение на 

солидарността между поколенията, 

здравеопазването, бездомността, 

цифровото приобщаване, развитието на 

общностите, ролята и мястото на 

младите хора в обществото, както и 

уязвимите лица, включително 

гражданите на трети държави. 

Програмата InvestEU следва също така 

да допринася за подпомагане на 

европейската култура и творчество. За 

да се противодейства на дълбоките 

промени на обществата в Съюза и на 

пазара на труда през следващото 

десетилетие, е необходимо да се 

инвестира в човешкия капитал, 

микрофинансирането, финансирането за 

социални предприятия и новите бизнес 

модели на социалната икономика, 

включително инвестициите със 

социално въздействие и договорите със 

социални резултати. Програмата 

InvestEU следва да укрепи 

възникващата социална пазарна 

екосистема, като увеличи предлагането 

и достъпа до финансиране за микро- и 

социалните предприятия, за да се 

отговори на търсенето от страна на 

онези, които най-много се нуждаят от 

финансиране. Докладът на работната 

група на високо равнище относно 

инвестирането в социална 

инфраструктура в Европа18 установи 

пропуски в инвестициите в социална 

инфраструктура и услуги, включително 

в областта на образованието, 

обучението, здравеопазването и 

жилищното настаняване, и това налага 

да се предостави подкрепа, 

включително на равнището на Съюза. 

обществото, могат да подобрят 

икономическите възможности, особено 

ако се координират на равнището на 

Съюза и са насочени към сектори, 

които са изправени пред 

предизвикателства, свързани с 

недостига на работна сила, 

приспособяването към новите 

технологии и възможностите за 

заетост за жените, например в 

транспорта. Фонд InvestEU следва да 

се използва за подкрепа на 

инвестициите в образованието и 

обучението, за увеличаване на 

заетостта, особено сред 

неквалифицираните работници и трайно 

безработните, и за подобряване на 

положението по отношение на 

солидарността между поколенията, 

здравеопазването, бездомността, 

цифровото приобщаване, развитието на 

общностите, ролята и мястото на 

младите хора в обществото, както и 

уязвимите лица, включително 

гражданите на трети държави. 

Програмата InvestEU следва също така 

да допринася за подпомагане на 

европейската култура, туризъм и 

творчество. За да се противодейства на 

дълбоките промени на обществата в 

Съюза и на пазара на труда през 

следващото десетилетие, е необходимо 

да се инвестира в човешките ресурси, 

микрофинансирането, финансирането за 

социални предприятия и новите бизнес 

модели на социалната икономика, 

включително инвестициите със 

социално въздействие и договорите със 

социални резултати. Програмата 

InvestEU следва да укрепи 

възникващата социална пазарна 

екосистема, като увеличи предлагането 

и достъпа до финансиране за микро- и 

социалните предприятия, за да се 

отговори на търсенето от страна на 

онези, които най-много се нуждаят от 

финансиране. Докладът на работната 

група на високо равнище относно 

инвестирането в социална 
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Ето защо колективната власт на 

обществените, търговските и 

филантропичните капитали следва да 

бъде използвана в подкрепа на 

развитието на веригата за създаване на 

стойност на социалния пазар и за по-

висока устойчивост на Съюза. 

инфраструктура в Европа18 установи 

пропуски в инвестициите в социална 

инфраструктура и услуги, включително 

в областта на образованието, 

обучението, здравеопазването и 

жилищното настаняване, и това налага 

да се предостави подкрепа, 

включително на равнището на Съюза. 

Ето защо колективната власт на 

обществените, търговските и 

филантропичните капитали следва да 

бъде използвана в подкрепа на 

развитието на веригата за създаване на 

стойност на социалния пазар и за по-

висока устойчивост на Съюза. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Публикуван като Документ за 

обсъждане на европейската икономика 

№ 074 през януари 2018 г. 

18 Публикуван като Документ за 

обсъждане на европейската икономика 

№ 074 през януари 2018 г. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Всеки компонент на политиката 

следва да бъде съставен от два раздела, 

а именно раздел „ЕС“ и раздел 

„Държави членки“. Разделът на ЕС 

следва да бъде насочен по 

пропорционален начин към случаите на 

неефективност на пазара или 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, които засягат целия Съюз; 

подкрепяните дейности следва да имат 

ясна европейска добавена стойност. 

Разделът на държавата членка следва да 

дава възможност на държавите членки 

да предоставят част от своите ресурси 

от фондове под споделено управление 

за обезпечаване на гаранцията на ЕС, 

така че тази гаранция да се използва за 

(19) Всеки компонент на политиката 

следва да бъде съставен от два раздела, 

а именно раздел „ЕС“ и раздел 

„Държави членки“. Разделът на ЕС 

следва да бъде насочен по 

пропорционален начин към случаите на 

неефективност на пазара, особено при 

трансгранични проекти, или 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, които засягат целия Съюз; 

подкрепяните дейности следва да имат 

ясна европейска добавена стойност. 

Разделът на държавата членка следва да 

дава възможност на държавите членки 

да предоставят част от своите ресурси 

от фондове под споделено управление 

за обезпечаване на гаранцията на ЕС, 
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операции по финансиране или 

инвестиране, които са насочени към 

специфични случаи на неефективност 

на пазара или неоптимални 

инвестиционни ситуации на тяхна 

територия, включително в уязвими и 

отдалечени райони, като най-

отдалечените региони на Съюза, за да се 

постигнат целите на фонда под 

споделено управление. Дейностите, 

подпомагани от фонд InvestEU чрез 

раздел „ЕС“ или на държавата членка, 

не следва нито да дублират, нито да 

изместват частното финансиране и не 

следва да нарушават конкуренцията на 

вътрешния пазар. 

така че тази гаранция да се използва за 

операции по финансиране или 

инвестиране, които са насочени към 

специфични случаи на неефективност 

на пазара или неоптимални 

инвестиционни ситуации на тяхна 

територия, включително в уязвими и 

отдалечени райони, като най-

отдалечените региони на Съюза, за да се 

постигнат целите на фонда под 

споделено управление. Дейностите, 

подпомагани от фонд InvestEU чрез 

раздел „ЕС“ или на държавата членка, 

не следва нито да дублират, нито да 

изместват частното финансиране и не 

следва да нарушават конкуренцията на 

вътрешния пазар. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Гаранцията на ЕС, която е в 

основата на фонд InvestEU, следва да 

бъде изпълнена непряко от Комисията, 

която разчита на партньорите по 

изпълнението за достигане до крайните 

получатели. Комисията следва да 

сключи с всеки партньор по 

изпълнението гаранционно 

споразумение за разпределяне на 

гаранционен капацитет от фонд 

InvestEU в подкрепа на техните 

операции по финансиране и 

инвестиране, които отговарят на целите 

и критериите за допустимост на фонд 

InvestEU. За фонд InvestEU следва да 

бъде създадена специална структура за 

управление, за да се гарантира 

подходящото използване на гаранцията 

на ЕС. 

(24) Гаранцията на ЕС, която е в 

основата на фонд InvestEU, следва да 

бъде изпълнена непряко от Комисията, 

която разчита на партньорите по 

изпълнението за достигане до крайните 

получатели. Комисията следва да 

сключи с всеки партньор по 

изпълнението гаранционно 

споразумение за разпределяне на 

гаранционен капацитет от фонд 

InvestEU в подкрепа на техните 

операции по финансиране и 

инвестиране, които отговарят на целите 

и критериите за допустимост на фонд 

InvestEU. За фонд InvestEU следва да 

бъде създадена специална структура за 

управление, за да се гарантира 

подходящото използване на гаранцията 

на ЕС, но без да се създава прекомерна 

административна тежест. 

 

Изменение  20 
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Предложение за регламент 

Съображение 30 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) За да се гарантира, че 

интервенциите в рамките на раздел 

„ЕС“ на фонд InvestEU са насочени към 

случаи на неефективност на пазара и 

неоптимални инвестиционни ситуации 

на равнището на Съюза, но в същото 

време отговарят на целите за възможно 

най-добър географски обхват, 

гаранцията на ЕС следва да бъде 

разпределена на партньори по 

изпълнението, които самостоятелно или 

заедно с други партньори по 

изпълнението могат да обхванат поне 

три държави членки. Въпреки това се 

очаква, че около 75 % от гаранцията на 

ЕС в раздел „ЕС“ ще бъдат 

разпределени на партньори по 

изпълнението, които могат да предлагат 

финансови продукти по фонд InvestEU 

във всички държави членки. 

(30) За да се гарантира, че 

интервенциите в рамките на раздел 

„ЕС“ на фонд InvestEU са насочени към 

случаи на неефективност на пазара и 

неоптимални инвестиционни ситуации 

на равнището на Съюза, но в същото 

време отговарят на целите за възможно 

най-добър географски обхват, 

гаранцията на ЕС следва да бъде 

разпределена на партньори по 

изпълнението, които самостоятелно или 

заедно с други партньори по 

изпълнението могат да обхванат поне 

две държави членки. Въпреки това се 

очаква, че около 75% от гаранцията на 

ЕС в раздел „ЕС“ ще бъдат 

разпределени на партньори по 

изпълнението, които могат да предлагат 

финансови продукти по фонд InvestEU 

във всички държави членки. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Фонд InvestEU, когато е 

целесъобразно, следва да позволява 

гладкото и ефективно смесване на 

безвъзмездни средства, финансови 

инструменти или и двете, финансирани 

от бюджета на Съюза или от 

Иновационния фонд на схемата на ЕС за 

търговия с емисии (СТЕ), с тази 

гаранция в случаите, когато това е 

необходимо за най-добра подкрепа на 

инвестициите за преодоляване на 

случаите на неефективност на пазара 

или неоптималните инвестиционни 

ситуации. 

(33) Фонд InvestEU, когато е 

целесъобразно, следва да позволява 

гладкото и ефективно смесване на 

безвъзмездни средства, финансови 

инструменти или и двете, финансирани 

от бюджета на Съюза или от всеки друг 

ad hoc фонд, като например 
Иновационния фонд на схемата на ЕС за 

търговия с емисии (СТЕ), с тази 

гаранция в случаите, когато това е 

необходимо за най-добра подкрепа на 

инвестициите за преодоляване на 

случаите на неефективност на пазара 

или неоптималните инвестиционни 

ситуации. 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) Консултантският център 

InvestEU следва да подкрепя 

разработването на стабилен списък с 

инвестиционни проекти във всеки 

компонент на политиката. В допълнение 

следва да се предвиди междусекторен 

компонент по програмата InvestEU, 

който да осигурява единна начална 

точка и помощ за разработване на 

проекти между различните политики за 

централно управляваните програми на 

Съюза. 

(35) Консултантският център 

InvestEU следва да подкрепя 

разработването на стабилен списък с 

инвестиционни проекти във всеки 

компонент на политиката, като 

осигурява ефективно прилагане на 

географската диверсификация, 

допринасяща за постигането на 

целта на Съюза за икономическо, 

социално и териториално 

сближаване и намаляване на 

регионалните различия. 

Консултантският център следва да 

обръща изрично внимание на по-

малки, трансгранични проекти и на 

проекти с добавена стойност за ЕС. В 

допълнение следва да се предвиди 

междусекторен компонент по 

програмата InvestEU, който да 

осигурява единна начална точка и 

помощ за разработване на проекти 

между различните политики за 

централно управляваните програми на 

Съюза. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 36 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) За да се осигури широк 

географски обхват на консултантските 

услуги в целия Съюз и успешно да се 

разчита на местни знания за фонд 

InvestEU, при необходимост се 

гарантира присъствие на 

консултантския център InvestEU на 

(36) За да се осигури широк и 

справедлив географски обхват на 

консултантските услуги в целия Съюз и 

успешно да се разчита на местни знания 

за фонд InvestEU, се гарантира 

присъствие на консултантския център 

InvestEU на местно равнище във всяка 
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местно равнище, като се вземат под 

внимание съществуващите схеми за 

подпомагане, с оглед на предоставяне на 

осезаема, проактивна, адаптирана към 

конкретните обстоятелства помощ на 

място. 

държава членка, особено в районите, 

които имат най-лошите резултати в 

областта на възлагането на поръчки, 

като се вземат под внимание 

съществуващите схеми за подпомагане, 

с оглед на предоставяне на осезаема, 

проактивна, адаптирана към 

конкретните обстоятелства помощ на 

място. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) В контекста на фонд InvestEU 

има необходимост от подкрепа за 

изграждане на капацитет за 

разработване на организационния 

капацитет и дейностите по поддържане 

на пазара, необходими за създаване на 

качествени проекти. Освен това целта е 

да се създадат условия за разширяване 

на потенциалния брой на допустимите 

получатели в зараждащите се пазарни 

сегменти, по-специално когато малкият 

размер на отделните проекти увеличава 

значително разходите по сделките на 

ниво проекти, например екосистемата за 

социално финансиране. Следователно 

подкрепата за изграждане на капацитет 

следва да допълва действията, 

предприети по линия на други програми 

на Съюза, които обхващат конкретна 

област на политиката. 

(37) В контекста на фонд InvestEU 

има необходимост от подкрепа за 

изграждане на капацитет за 

разработване на организационния 

капацитет и дейностите по поддържане 

на пазара, необходими за създаване на 

качествени проекти, и по-специално в 

по-слабо развитите държави. Освен 

това целта е да се създадат условия за 

разширяване на потенциалния брой на 

допустимите получатели в зараждащите 

се пазарни сегменти, по-специално 

когато малкият размер на отделните 

проекти увеличава значително 

разходите по сделките на ниво проекти, 

например екосистемата за социално 

финансиране. Следователно подкрепата 

за изграждане на капацитет следва да 

допълва действията, предприети по 

линия на други програми на Съюза, 

които обхващат конкретна област на 

политиката. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 47 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(47) Програмата InvestEU следва да 

бъде насочена към случаите на 

неефективност на пазара и 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, засягащи целия Съюз, и да 

осигури допитване до участниците на 

пазара на ниво Съюз относно 

иновативни финансови продукти и 

системите за тяхното разпространение 

за нови или комплексни случаи на 

неефективност на пазара. Следователно 

предприемането на действия на 

равнище Съюз е оправдано, 

(47) Програмата InvestEU следва да 

бъде насочена към случаите на слабости 

при функционирането на пазара и на 

неефективност на пазара, както и 

към неоптималните инвестиционни 

ситуации, засягащи целия Съюз, и да 

осигури допитване до участниците на 

пазара на ниво Съюз относно 

иновативни финансови продукти и 

системите за тяхното разпространение 

за нови или комплексни случаи на 

неефективност на пазара. Следователно 

предприемането на действия на 

равнище Съюз е оправдано, 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

С настоящия регламент се създава фонд 

InvestEU за предоставяне на гаранция на 

ЕС за операции по финансиране и 

инвестиране, осъществявани от 

партньорите по изпълнението в 

подкрепа на вътрешните политики на 

Съюза. 

С настоящия регламент се създава фонд 

InvestEU за предоставяне на гаранция на 

ЕС за операции по финансиране и 

инвестиране, осъществявани от 

партньорите по изпълнението в 

подкрепа на вътрешните политики на 

Съюза, и се определят условията, 

уреждащи отношенията с 

различните партньори в обхвата на 

настоящия регламент. 

Изменение  27 

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 

целите в областта на климата; 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 



 

PE625.320v03-00 24/48 AD\1169267BG.docx 

BG 

Член 3 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) интегрирането на капиталовите 

пазари на Съюза и укрепването на 

единния пазар, включително решения за 

преодоляване на разпокъсаността на 

капиталовите пазари на Съюза, 

разнообразяване на източниците на 

финансиране за предприятията на 

Съюза и насърчаване на устойчивите 

финанси. 

г) интегрирането на капиталовите 

пазари на Съюза и укрепването на 

единния пазар, включително решения за 

преодоляване на разпокъсаността на 

капиталовите пазари на Съюза, 

разнообразяване на източниците на 

финансиране за предприятията на 

Съюза, и по-специално МСП и 

стартиращи предприятия, и 

насърчаване на устойчивите финанси. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 г a) осъществяването на принос за 

постигането на целите на Съюза в 

областта на климата, както и 

осигуряване на дългосрочни 

екологични и обществени ползи; 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да увеличава достъпа и 

наличието на микрофинанси и 

финанси за социални предприятия, да 

подкрепя операциите по финансиране и 

инвестиране, свързани със социални 

инвестиции и умения, и да развива и 

укрепва пазарите за социални 

инвестиции в областите, посочени 

член 7, параграф 1, буква г). 

г) да улеснява достъпа до 

микрофинансиране и финансиране за 

социални предприятия, да подкрепя 

операциите по финансиране и 

инвестиране, свързани със социални 

инвестиции и умения, и да развива и 

укрепва пазарите за социални 

инвестиции в секторите, посочени 

член 7, параграф 1, буква г). 

 

Изменение  31 
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Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) да увеличава благополучието в 

ЕС, като намалява бедността и 

способства за по-справедливото 

разпределяне на доходите; 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква г б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) да подкрепя инвестициите в 

материални и нематериални активи 

с цел засилване на растежа и 

сближаването и повишаване на 

инвестициите и заетостта; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Гаранцията на ЕС за целите на раздел 

„ЕС“, посочен в член 8, параграф 1, 

буква а), е в размер на 

38 000 000 000 EUR (по текущи цени). 

Тя се обезпечава със ставка от 40 %. 

Гаранцията на ЕС за целите на раздел 

„ЕС“, посочен в член 8, параграф 1, 

буква а), е в размер на 

38 000 000 000 EUR (по текущи цени). 

Тя се обезпечава със ставка от 40%, 

което означава 15 200 000 000 EUR (13 

065 000 000 EUR по постоянни цени). 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Допълнителна сума по гаранцията на ЕС 

може да бъде предоставена за целите на 

раздел „Държави членки“, посочен в 

Допълнителна сума по гаранцията на ЕС 

може да бъде предоставена за целите на 

раздел „Държави членки“, посочен в 
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член 8, параграф 1, буква б), при 

условие че съответните суми бъдат 

предоставени от държавите членки 

съгласно [член 10, параграф 1] от 

Регламент [[РОР] номер]28 и член [75, 

параграф 1] от Регламент [[план за 

ОСП] номер]29. 

член 8, параграф 1, буква б), при 

условие че съответните суми бъдат 

предоставени от националните или 

регионалните органи на държавите 

членки съгласно [член 10, параграф 1] 

от Регламент [[РОР] номер]1а и член [75, 

параграф 1] от Регламент [[план за 

ОСП] номер]1б. 

__________________ __________________ 

 1а Да се попълни 

 1б Да се попълни 

28   

29   

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Примерното разпределение на 

сумата, определена в параграф 1, първа 

алинея, е представено в приложение I 

към настоящия регламент. Комисията 

може да променя сумите, посочени в 

това приложение I, когато е 

целесъобразно, с до 15 % за всяка цел. 

Тя информира Европейския парламент и 

Съвета за всяка промяна. 

2. Примерното разпределение на 

сумата, определена в параграф 1, първа 

алинея, е представено в приложение I 

към настоящия регламент. Комисията 

може да променя сумите, посочени в 

това приложение I, когато е 

целесъобразно, с до 15% за всяка цел. 

Тя информира Европейския парламент и 

Съвета за всяка промяна. 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 а. В случай че се докаже 

необходимост от нови резерви, те се 

приспадат от маржовете на 

годишния бюджет на ЕС или от 

Инструмента за гъвкавост, но при 

никакви обстоятелства не се 

приспадат от бюджетни редове или 

от средства, които вече са 



 

AD\1169267BG.docx 27/48 PE625.320v03-00 

 BG 

разпределени. 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Сумата, посочена в параграф 3, 

може да бъде използвана също за 

техническа и административна помощ 

за изпълнението на програмата 

InvestEU, например подготвителни, 

мониторингови, контролни и одитни 

дейности и дейности за оценка, 

включително корпоративни 

информационни системи. 

4. Сумата, посочена в параграф 3, 

може да бъде използвана също за 

техническа и административна помощ 

за изпълнението на програмата 

InvestEU, например информационни, 

обучителни, подготвителни, 

мониторингови, контролни и одитни 

дейности и дейности за обучение и 

оценка, включително корпоративни 

информационни системи. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) присъединяващи се държави, 

държави кандидатки и потенциални 

кандидати — в съответствие с общите 

принципи и условия за участието им в 

програми на Съюза, определени в 

съответните рамкови споразумения и 

решения на Съвета за асоцииране или в 

подобни споразумения, и в съответствие 

със специалните условия, определени в 

споразуменията между Съюза и тези 

държави; 

б) присъединяващи се държави и 

държавите кандидатки — в 

съответствие с общите принципи и 

условия за тяхното участие в програми 

на Съюза, определени в съответните 

рамкови споразумения и решения на 

Съвета за асоцииране или в подобни 

споразумения, и в съответствие със 

специалните условия, определени в 

споразуменията между Съюза и тези 

държави; 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Фонд InvestEU функционира 

посредством следните четири 

1. Фонд InvestEU функционира 

посредством следните четири 
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компонента на политиката, посредством 

които се преодоляват случаите на 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни ситуации, 

които попадат в техния конкретен 

обхват: 

компонента на политиката, посредством 

които се преодоляват недостатъците 

или случаите на неефективност на 

пазара или неоптимални инвестиционни 

ситуации, които попадат в техния 

конкретен обхват, включително в най-

отдалечените региони. 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 инвестиции в областта на 

транспорта, включително 

мултимодалния транспорт, туризма, 
енергетиката (с акцент върху 

възобновяемите източници на енергия 

и енергийната ефективност), 

цифровата свързаност, доставката и 

преработката на суровини, космоса, 

океаните и вътрешните води, 

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; 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) компонент на политиката за 

социални инвестиции и умения: 

включва микрофинансиране, 

финансиране за социални предприятия и 

социална икономика; умения, 

г) компонент за социални 

инвестиции: включва 

микрофинансиране, финансиране за 

социални предприятия и социална 

икономика; справедлив преход за 
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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. 

работниците, умения, образование, 

обучение и свързани с тях услуги; 

социална инфраструктура; 

здравеопазване и дългосрочни грижи 

със специален акцент върху по-

бедните членове на обществото; 

както и интеграция на най-уязвимите 

хора, включително гражданите на трети 

държави, които пребивават законно в 

някоя от държавите – членки на ЕС. 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Операциите по финансиране и 

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. 

Операциите по финансиране и 

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 под 

формата на делегиран акт и като се 

вземат предвид критериите, 

установени с [Регламент за създаване 

на рамка за насърчаване на 

инвестициите в устойчиво развитие 

COM(2018)353]. Когато е 

целесъобразно, проектите под 

определен размер, който е посочен в 

насоките, може да бъдат освободени 

от изискването за проверка. 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 – алинея 2 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 и да се гарантира 

съответствието с целите и 

стандартите на ЕС по отношение на 

опазването на околната среда; 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 – алинея 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 в а) да се оцени положителното 

въздействие във връзка с постигането 

на целите на ЕС в областта на 

климата и енергетиката, посочени в 

стратегиите на ЕС за климата и за 

енергийната ефективност; 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Партньорите по изпълнението 

предоставят информацията, необходима 

за осигуряване на възможност за 

проследяване на инвестициите, 

допринасящи за постигането на целите 

на Съюза по отношение на климата и 

околната среда, въз основа на насоките, 

4. Партньорите по изпълнението 

предоставят информацията, необходима 

за осигуряване на възможност за 

проследяване на инвестициите, 

допринасящи за постигането на целите 

на Съюза по отношение на климата и 

околната среда, въз основа на насоките, 

които Комисията ще предостави, и 
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които Комисията ще предостави. оценяват дали операциите са в 

съответствие с Регламента за 

създаване на рамка за насърчаване на 

инвестициите в устойчиво развитие 

(COM(2018)353); 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Партньорите по изпълнението се 

стремят поне 50 % от инвестициите в 

рамките на компонента на политиката за 

устойчива инфраструктура да 

допринасят за постигането на целите на 

Съюза по отношение на климата и 

околната среда. 

5. Партньорите по изпълнението се 

стремят поне 40% от инвестициите за 

подкрепа на операции в рамките на 

компонента на политиката за устойчива 

инфраструктура да допринасят за 

постигането на целите на Съюза по 

отношение на климата и околната среда, 

както и за изпълнението на 

ангажиментите, поети в рамките на 

21-вата Конференция на страните по 

Рамковата конвенция на ООН за 

изменението на климата. 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5 a. Комисията, заедно с 

партньорите по изпълнението, се 

стреми частта от бюджетната 

гаранция, използвана за компонента 

на политиката за устойчива 

инфраструктура, да бъде 

разпределена с цел постигане на 

баланс между действията в 

различните области. 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б. В областта на транспорта 

поне 10% от инвестициите в 

рамките на компонента на 

политиката за устойчива 

инфраструктура допринасят за 

постигането на целта на ЕС за 

прекратяване на 

пътнотранспортните произшествия 

с фатален изход до 2050 г. и за 

ремонтирането на железопътните и 

пътните мостове и тунели в интерес 

на тяхната безопасност. 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква а – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(iii) нови или сложни случаи на 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни ситуации с 

оглед на разработването на нови 

финансови решения и пазарни 

структури; 

iii) нови или сложни случаи на 

неефективност на пазара, 

многонационални трансгранични 

проекти или неоптимални 

инвестиционни ситуации с оглед на 

разработването на нови финансови 

решения и пазарни структури; 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква а – подточка iii a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iii a) засилено сътрудничеството с 

цел формулиране, подготовка и 

изпълнение на трансгранични 

транспортни проекти. 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Раздел „Държави членки“ е 

насочен към специфични случаи на 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни ситуации, 

които засягат една или няколко държави 

членки, с цел постигане на целите на 

участващите фондове под споделено 

управление. 

б) Раздел „Държави членки“ е 

насочен към специфични случаи на 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни ситуации, 

които засягат една или няколко държави 

членки, с цел постигане на целите на 

участващите фондове под споделено 

управление. Споразумение за финансов 

принос може да бъде сключено и 

между регионален орган на дадена 

държава членка и Комисията. Тези 

споразумения предвиждат 

инвестиционни дейности на 

територията на допринасящия 

финансово регион и подлежат на 

същите условия като посочените в 

член 9 от Регламента. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавата членка и Комисията 

сключват споразумението за финансов 

принос или изменение към него в срок 

от четири месеца след решението на 

Комисията за приемане на 

споразумението за партньорство или 

плана за ОСП, или едновременно с 

решението на Комисията за изменение 

на дадена програма или план за ОСП. 

Държавата членка и Комисията 

сключват споразумението за финансов 

принос или изменение към него в срок 

от три месеца след решението на 

Комисията за приемане на 

споразумението за партньорство или 

плана за ОСП, или едновременно с 

решението на Комисията за изменение 

на дадена програма или план за ОСП. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) трансгранични проекти между 

субекти, които се намират или са 

a) трансгранични проекти между 

субекти, които се намират или са 
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установени в една или повече държави 

членки, и обхващат една или повече 

трети държави, включително 

присъединяващи се държави, страни 

кандидатки и потенциални 

кандидати, държави, попадащи в 

обхвата на европейската политика за 

съседство, Европейското икономическо 

пространство или Европейската 

асоциация за свободна търговия, 

отвъдморска страна или територия, 

както е посочено в приложение II към 

ДФЕС, или асоциирана трета държава, 

независимо от това дали в тези трети 

държави или отвъдморски страни или 

територии има партньор; 

установени в една или повече държави 

членки, и обхващат една или повече 

трети държави, включително 

присъединяващи се държави и страни 

кандидатки, държави, попадащи в 

обхвата на европейската политика за 

съседство, Европейското икономическо 

пространство или Европейската 

асоциация за свободна търговия, 

отвъдморска страна или територия, 

както е посочено в приложение II към 

ДФЕС, или асоциирана трета държава, 

независимо от това дали в тези трети 

държави или отвъдморски страни или 

територии има партньор; 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За раздел „ЕС“ е необходимо 

допустимите контрагенти да са изразили 

своя интерес и да са в състояние да 

покриват операции по финансиране и 

инвестиране в поне три държави 

членки. Партньорите по изпълнението 

може също така да покриват заедно 

операции по финансиране и 

инвестиране в поне три държави 

членки, като сформират група. 

За раздел „ЕС“ е необходимо 

допустимите контрагенти да са изразили 

своя интерес и да са в състояние да 

покриват операции по финансиране и 

инвестиране в поне две държави членки. 

Партньорите по изпълнението може 

също така да покриват заедно операции 

по финансиране и инвестиране в поне 

две държави членки, като сформират 

група. Това условие може да бъде 

изпълнено, като бъдат обхванати 

операциите за финансиране и 

инвестиции в даден регион на 

държава членка. 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За раздел „Държави членки“ 

съответната държава членка може да 

предложи за партньори по изпълнението 

За раздел „Държави членки“ 

компетентният орган на съответната 

държава членка или на съответния 
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един или повече допустими контрагенти 

от тези, които са изразили своя интерес 

съгласно член 9, параграф 3, буква в). 

регион може да предложи за партньори 

по изпълнението един или повече 

допустими контрагенти от тези, които 

са изразили своя интерес съгласно член 

9, параграф 3, буква в). 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако съответната държава членка не 

предложи партньор по изпълнението, 

Комисията действа в съответствие с 

втората алинея от настоящия параграф, 

като избира от тези партньори по 

изпълнението, които могат да покрият 

операции по финансиране и 

инвестиране в съответните географски 

райони. 

Ако съответната държава членка или 

съответният регион не предложи 

партньор по изпълнението, Комисията 

действа в съответствие с втората алинея 

от настоящия параграф, като избира от 

тези партньори по изпълнението, които 

могат да покрият операции по 

финансиране и инвестиране в 

съответните географски райони. 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 12 - параграф 2 - буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) постига географска 

диверсификация; 

г) постига балансирана географска 

диверсификация между държавите 

членки; 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Възнаграждението за поемане на 

риск се разпределя пропорционално 

между съответния дял на Съюза и на 

партньора по изпълнението в поемането 

на риска по портфейл от операции по 

финансиране и инвестиране, или, когато 

е уместно, по отделни операции. На 

1. Възнаграждението за поемане на 

риск се разпределя пропорционално 

между съответния дял на Съюза и на 

партньора по изпълнението в поемането 

на риска по портфейл от операции по 

финансиране и инвестиране, или, когато 

е уместно, по отделни операции. На 
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свой собствен риск партньорът по 

изпълнението е изложен по подходящ 

начин на операциите по финансиране и 

инвестиране, подкрепяни от гаранцията 

на ЕС, освен ако по изключение 

естеството на целите на политиката, към 

които е насочен финансовият продукт, 

който ще се прилага, не позволява на 

партньора по изпълнението да 

допринесе в разумни граници със своя 

собствен капацитет за поемане на риск. 

свой собствен риск партньорът по 

изпълнението е изложен по балансиран 

начин на операциите по финансиране и 

инвестиране, подкрепяни от гаранцията 

на ЕС, и съответно на гаранцията за 

първа загуба, освен ако естеството на 

целите на политиката, към които е 

насочен финансовият продукт, който ще 

се прилага, не позволява на партньора 

по изпълнението да допринесе в 

разумни граници със своя собствен 

капацитет за поемане на риск. 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 5 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5 а. Протоколите от заседанията 

на консултативния съвет се 

оповестяват публично на специална 

страница в интернет. 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Консултантският център InvestEU 

предоставя подпомагане чрез 

консултации на национално, 

регионално и местно равнище, 

включително в най-отдалечените 

региони, за насърчаване на проекти с 

цел да се гарантира, че социалните и 

екологичните аспекти се вземат 

предвид през целия цикъл на проекта. 

Това подпомагане включва помощ за 

разработването на проекти и 

изграждането на капацитет. 

Изменение  61 

Предложение за регламент 
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Член 20 – параграф 2 – буква е а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (е а) осъществява комуникационни 

дейности с цел повишаване на 

осведомеността относно наличната 

подкрепа за организаторите на 

проекти и за финансовите и други 

посредници, предоставяна от 

Консултантския център, и в по-общ 

план за наличните възможности в 

рамките на InvestEU. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Порталът InvestEU се създава от 

Комисията. Той представлява 

леснодостъпна и удобна за използване 

база данни за проекти, в която се 

предоставя съответна информация за 

всеки проект. 

1. Порталът InvestEU се създава от 

Комисията. Той представлява удобна за 

използване база данни за проекти, 

достъпна на всички официални езици 

на ЕС, в която се предоставя съответна 

информация за всеки проект. 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1 a. Комисията определя методика 

за осигуряването на качествени 

показатели за извършването на 

прецизна оценка на напредъка по 

постигането на целите, посочени в 

член 3. Най-късно до 1 януари 2021 г. 

Комисията допълва приложение III 

въз основа на посочената методика. 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Системата за отчитане на 

изпълнението гарантира, че данните от 

мониторинга на изпълнението и 

резултатите се събират ефективно, 

ефикасно и своевременно. За тази цел на 

партньорите по изпълнението и другите 

получатели на средства от Съюза се 

налагат пропорционални изисквания за 

докладване по целесъобразност. 

3. Системата за отчитане на 

изпълнението трябва да гарантира, че 

данните за мониторинга на 

изпълнението и резултатите са 

подходящи за задълбочен анализ на 

постигнатия напредък и на 

срещнатите трудности и се събират 

ефикасно, ефективно и навременно. За 

тази цел на партньорите по 

изпълнението и другите получатели на 

средства от Съюза се налагат 

пропорционални изисквания за 

докладване по целесъобразност. 

Системата за докладване осигурява 

ясно очертаване на компонентите на 

политиката, подробно изложени в 

рамките на областите, по 

отношение на които са допустими 

операции по финансиране и 

инвестиране съгласно посоченото в 

приложение II. 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Провеждат се навременни 

оценки, които да послужат в процеса на 

вземане на решения. 

1. Провеждат се навременни 

оценки, които да послужат в процеса на 

вземане на решения. Оценките също 

така включват извършването на 

качествена оценка на напредъка по 

отношение на постигането на 

целите, посочени в член 3. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Гаранцията на ЕС, плащанията и 
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възстановяването на суми в нейните 

рамки, както и операциите по 

програмата InvestEU, се одитират от 

Сметната палата. Специален доклад 

на Сметната палата се представя 18 

месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент. 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Приложение І – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В съответствие с член 4 от 

настоящия регламент, това 

разпределение може да бъде изменено 

в рамките на финансовата година в 

съответствие с настъпилите 

промени във връзка с различните цели, 

посочени в член 3, параграф 2 от 

настоящия регламент. 

 

Изменение  68 

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) разширяване на производството 

и насърчаване на бързото внедряване, 

доставката и използването на чиста и 

устойчива енергия от възобновяеми 

източници; 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) производство и доставка на 

синтетични горива от 

възобновяеми/неутрални по отношение 

г) производство и доставка на 

синтетични горива от 

възобновяеми/неутрални по отношение 
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на въглеродните емисии източници на 

енергия; алтернативни горива; 

на въглеродните емисии източници на 

енергия; алтернативни горива за всички 

видове транспорт; 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Развитие на устойчиви 

транспортни инфраструктури и 

оборудване и иновативни технологии в 

съответствие с приоритетите на Съюза в 

сектора на транспорта, както и на 

ангажиментите, поети в рамките на 

Парижкото споразумение, по-специално 

чрез: 

2. Развитие на устойчиви и 

безопасни транспортни инфраструктури 

и решения за мобилност, както и 

оборудване и иновативни технологии в 

съответствие с приоритетите на Съюза в 

сектора на транспорта, както и на 

ангажиментите, поети в рамките на 

Парижкото споразумение, по-специално 

чрез: 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) проекти в подкрепа на 

развитието на инфраструктурата TEN-T, 

включително градски възли, морски и 

вътрешни пристанища, мултимодални 

терминали и свързването им към 

основните мрежи; 

a) проекти в подкрепа на 

развитието на инфраструктурата TEN-T, 

включително градски възли, морски и 

вътрешни пристанища, летища, 

мултимодални терминали и свързването 

им към основните мрежи, както и 

телематичните приложения, 

посочени в Регламент (ЕС) 

№ 1315/2013; 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 2 – буква а a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 a a) инфраструктурни проекти в 

рамките на TEN-T, които създават 

условия за използването на поне два 

различни вида транспорт, и по-
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специално мултимодални терминали 

за товари и възли за превоз на 

пътници; 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) проекти за интелигентна и 

устойчива градска мобилност (насочени 

към различните видове градски 

транспорт с ниски емисии, 

достъпността, замърсяването на 

въздуха и шума, енергийното 

потребление и произшествията); 

б) проекти за интелигентна и 

устойчива градска мобилност, 

включително транспорт по 

вътрешните водни пътища и 

въздушен транспорт (насочени към 

различните видове градски транспорт с 

ниски емисии, недискриминиращата 

достъпност, замърсяването на въздуха 

и шума, енергийното потребление и 

подобрената безопасност, 

включително за велосипедистите и 

пешеходците); 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) подкрепа за подновяването и 

преоборудването на мобилни активи в 

транспорта с цел внедряване на решения 

за мобилност с ниски емисии; 

в) подкрепа за подновяването и 

преоборудването на мобилни активи в 

транспорта с цел внедряване на решения 

за мобилност с ниски емисии, 

включително използването на 

алтернативни горива и синтетични 

горива от възобновяеми/неутрални по 

отношение на въглеродните емисии 

източници в превозните средства от 

всички видове транспорт; 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

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

г) железопътна инфраструктура, 

други железопътни проекти и морски 

пристанища; 

г) железопътна инфраструктура, 

други железопътни проекти, 

инфраструктура по вътрешните 

водни пътища и морски пристанища и 

морски магистрали; 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) инфраструктура за алтернативни 

горива, включително електрическа 

инфраструктура за зареждане. 

д) инфраструктура за алтернативни 

горива за всички видове транспорт, 

включително електрическа 

инфраструктура за зареждане. 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) проекти за интелигентна и 

устойчива мобилност, чиито цели са 

свързани със 

 – пътната безопасност (включително 

подобряване на безопасността на 

водачите и пътниците и намаляване 

на броя на злополуките с фатален 

изход, както и на случаите, при 

които хора претърпяват тежки 

наранявания); 

 – достъпността (включително в 

селските райони)); 

 – намаляването на емисиите; 

 – разработването и внедряването на 

нови транспортни технологии и 

услуги, по-специално от страна на 

МСП и във връзка със свързани и 

автономни видове транспорт, както 

и интегрирани системи за продажба 
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на билети; 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) проекти за поддържане или 

модернизиране на съществуващата 

транспортна инфраструктура, 

включително автомагистралите от 

TEN-T, когато това е необходимо за 

повишаването, поддържането или 

подобряването на пътната 

безопасност, за разработване на 

услуги на интелигентните 

транспортни системи (ИТС) или за 

гарантиране на целостта и 

стандартите на инфраструктурата, 

по-специално безопасни места и 

съоръжения за паркиране, станции за 

алтернативни горива и електрически 

системи за зареждане; 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дв) пътна инфраструктура за 

транспорт в държавите, 

подпомагани в рамките на 

политиката на сближаване, по-слабо 

развитите региони или в рамките на 

трансгранични транспортни 

проекти; 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 6 – буква а a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 



 

PE625.320v03-00 44/48 AD\1169267BG.docx 

BG 

 a a) защита на личната сфера и 

личните данни 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 6 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) други модерни цифрови 

технологии и услуги, съдействащи за 

цифровизирането на промишлеността на 

Съюз. 

е) други модерни цифрови 

технологии и услуги, съдействащи за 

цифровизирането на промишлеността на 

Съюза и за интегрирането на 

цифровите технологии, услуги и 

умения в транспортния сектор на 

Съюза; 

Обосновка 

Цифровизацията променя бързо транспортната ни система — като се започне от 

превозните средства и се стигне до услугите за мобилност, мултимодалната 

логистика, навигацията и др. InvestEU следва да подкрепя по-специално използването 

на иновативни технологии в транспорта, който е ключов икономически сектор на ЕС. 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 1 – точка 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Туризъм. 9. Сектор на туризма 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Приложение II – параграф 1 – точка 11 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) образование, обучение и 

свързани с тях услуги; 

в) образование, обучение и 

свързани с тях услуги, като се 

предприемат мерки по-специално по 

отношение на възможностите в 
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транспорта и други сектори, които 

са изправени пред проблеми с 

недостиг на работна сила и 

адаптиране към новите технологии; 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3.3 а Инвестициите в подкрепа на 

подобрената безопасност за водачите 

и пътниците във всички видове 

транспорт, и по-специално пътния 

транспорт 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – точка 4 – подточка 4.4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4.4 Транспорт: Мобилизирани 

инвестиции в трансевропейската мрежа, 

от които: централна мрежа TEN-T 

4.4 Транспорт: Мобилизирани 

инвестиции в трансевропейската мрежа, 

от които: 

 – централна мрежа и 

широкообхватна мрежа за 

компонентите, посочени в 

приложенията към [Регламент № 

XXX, да се добави позоваване на новия 

регламент за Механизъм за свързване 

на Европа] за създаване на Механизъм 

за свързване на Европа.  

 – мултимодална инфраструктура; 

 – иновативни решения, допринасящи 

за постигането на балансиран микс 

от различните видове транспорт, 

включително за вътрешните водни 

пътища и въздушния транспорт; 

 – брой на разположените 

инфраструктурни точки за 

алтернативно гориво 
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Изменение  86 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 7 – подточка 7.2 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7.2 а Подпомагане на 

висококвалифицираната работна 

сила: брой на работниците, 

подпомагани с цел да се задържи 

висококвалифицираната работна 

сила в секторите на производството 

и услугите и тя да се приспособи към 

цифровизацията 
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