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Изменение 15
Christa Klaß

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Комисията прие съобщението 
„Европа 2020 – стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ през март 2010 г. (по-долу 
„стратегията „Европа 2020“). 
Съобщението бе одобрено от 
Европейския съвет през юни 2010 г. 
Стратегията „Европа 2020“ 
представлява отговор на 
икономическата криза и е 
предназначена да подготви Европа за 
следващото десетилетие. В нея се 
определят пет амбициозни цели по 
отношение на климата и енергетиката, 
заетостта, иновациите, образованието и 
социалното приобщаване, които да 
бъдат постигнати до 2020 г., и се 
посочват основните движещи сили за 
растежа, които целят да направят 
Европа по-динамична и 
конкурентоспособна. В нея също така се 
подчертава значението на засилване на 
растежа на европейската икономика, 
като същевременно се постигат високи 
нива на заетост, икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис и 
ефикасно използване на ресурсите и 
енергията и социално сближаване.

(1) Комисията прие съобщението 
„Европа 2020 – стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ през март 2010 г. (по-долу 
„стратегията „Европа 2020“). 
Съобщението бе одобрено от 
Европейския съвет през юни 2010 г. 
Стратегията „Европа 2020“ 
представлява отговор на 
икономическата криза и е 
предназначена да подготви Европа за 
следващото десетилетие. В нея се 
определят пет амбициозни цели по 
отношение на климата и енергетиката, 
заетостта, иновациите, образованието и 
социалното приобщаване, които да 
бъдат постигнати до 2020 г., и се 
посочват основните движещи сили за 
растежа, които целят да направят 
Европа по-динамична и 
конкурентоспособна. В нея също така се 
подчертава значението на засилване на 
растежа на европейската икономика, 
като същевременно се постигат високи 
нива на заетост в еднаква степен за 
жени и мъже, както и икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис и 
ефикасно използване на ресурсите и 
енергията и социално сближаване.

Or. de

Изменение 16
Lívia Járóka
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Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Комисията прие съобщението 
„Европа 2020 – стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ през март 2010 г. (по-долу 
„стратегията „Европа 2020“). 
Съобщението бе одобрено от 
Европейския съвет през юни 2010 г. 
Стратегията „Европа 2020“ 
представлява отговор на 
икономическата криза и е 
предназначена да подготви Европа за 
следващото десетилетие. В нея се 
определят пет амбициозни цели по 
отношение на климата и енергетиката, 
заетостта, иновациите, образованието и 
социалното приобщаване, които да 
бъдат постигнати до 2020 г., и се 
посочват основните движещи сили за 
растежа, които целят да направят 
Европа по-динамична и 
конкурентоспособна. В нея също така се 
подчертава значението на засилване на 
растежа на европейската икономика, 
като същевременно се постигат високи 
нива на заетост, икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис и 
ефикасно използване на ресурсите и 
енергията и социално сближаване.

(1) Комисията прие съобщението 
„Европа 2020 – стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ през март 2010 г. (по-долу 
„стратегията „Европа 2020“). 
Съобщението бе одобрено от 
Европейския съвет през юни 2010 г. 
Стратегията „Европа 2020“ 
представлява отговор на 
икономическата криза и е 
предназначена да подготви Европа за 
следващото десетилетие. В нея се 
определят пет амбициозни цели по 
отношение на климата и енергетиката, 
заетостта, иновациите, образованието и 
социалното приобщаване, които да 
бъдат постигнати до 2020 г., и се 
посочват основните движещи сили за 
растежа, които целят да направят 
Европа по-динамична и 
конкурентоспособна. В нея също така се 
подчертава значението на засилване на 
растежа на европейската икономика, 
като същевременно се постигат високи 
нива на заетост в еднаква степен за 
жени и мъже, икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис и 
ефикасно използване на ресурсите и 
енергията и социално сближаване.

Or. en

Изменение 17
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Комисията прие съобщението (1) Комисията прие съобщението 



AM\911425BG.doc 5/27 PE494.701v01-00

BG

„Европа 2020 – стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ през март 2010 г. (по-долу 
„стратегията „Европа 2020“). 
Съобщението бе одобрено от 
Европейския съвет през юни 2010 г. 
Стратегията „Европа 2020“ 
представлява отговор на 
икономическата криза и е 
предназначена да подготви Европа за 
следващото десетилетие. В нея се 
определят пет амбициозни цели по 
отношение на климата и енергетиката, 
заетостта, иновациите, образованието и 
социалното приобщаване, които да 
бъдат постигнати до 2020 г., и се 
посочват основните движещи сили за 
растежа, които целят да направят 
Европа по-динамична и 
конкурентоспособна. В нея също така се 
подчертава значението на засилване на 
растежа на европейската икономика, 
като същевременно се постигат високи 
нива на заетост, икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис и 
ефикасно използване на ресурсите и 
енергията и социално сближаване.

„Европа 2020 – стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ през март 2010 г. (по-долу 
„стратегията „Европа 2020“). 
Съобщението бе одобрено от 
Европейския съвет през юни 2010 г. 
Стратегията „Европа 2020“ 
представлява отговор на 
икономическата криза и е 
предназначена да подготви Европа за 
следващото десетилетие. В нея се 
определят пет амбициозни цели по 
отношение на климата и енергетиката, 
заетостта, иновациите, образованието и 
социалното приобщаване, които да 
бъдат постигнати до 2020 г., и се 
посочват основните движещи сили за 
растежа, които целят да направят 
Европа по-динамична и 
конкурентоспособна. В нея също така се 
подчертава значението на засилване на 
растежа на европейската икономика, 
като същевременно се постигат високи 
нива на заетост, икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис и 
ефикасно използване на ресурсите и 
енергията и социално сближаване, в 
еднаква степен за жени и мъже.

Or. en

Изменение 18
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С предложението за Регламент на
Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020, прието на 29 юни 
2011 г., Комисията формулира пакет от 
законодателни предложения и 
документи за бюджета на Съюза за 

(5) С предложението за Регламент на 
Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020, прието на 29 юни 
2011 г., Комисията формулира пакет от 
законодателни предложения и 
документи за бюджета на Съюза за 
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периода 2014—2020 г. В 
многогодишната финансова рамка се 
описва как ще се постигнат целите на 
политиката за увеличаване на растежа и 
разкриване на повече работни места в 
Европа, за създаване на икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис, 
която зачита повече околната среда, и за 
извеждане на Европа на челни позиции 
в световен мащаб.

периода 2014—2020 г. В 
многогодишната финансова рамка се 
описва как ще се постигнат целите на 
политиката за увеличаване на растежа и 
разкриване на повече работни места, в 
еднаква степен за жени и мъже, в 
Европа, за създаване на икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис, 
която зачита повече околната среда, и за 
извеждане на Европа на челни позиции 
в световен мащаб.

Or. en

Изменение 19
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Политиката на Съюза в областта 
на конкурентоспособността има за 
цел да се установи 
институционалната и 
политическата уредба, с която да се 
създадат условия за устойчив растеж 
на предприятията. Подобрената 
производителност е най-големият 
източник на устойчив растеж на 
приходите, което от своя страна 
допринася за подобряване на 
жизнения стандарт. 
Конкурентоспособността зависи и от 
възможностите на дружествата да 
се възползват от пълния потенциал 
на възможности като единния 
европейски пазар например. Това е от 
особено значение за МСП, които 
представляват 99 % от 
предприятията в Съюза, осигуряват 
две от всеки три съществуващи 
работни места в частния сектор и 
80 % от новосъздадените работни 
места и са източник на повече от 

заличава се
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половината от общата добавена 
стойност, създавана от 
предприятията в Съюза. МСП 
представляват ключова движеща 
сила за икономическия растеж, 
заетостта и социалната интеграция.

Or. en

Изменение 20
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Поради това програмата следва 
да се насочи към неефективността на 
пазара, която засяга 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза в световен 
мащаб и се дължи главно на проблеми, 
които подриват капацитета на 
предприятията за съревноваване с 
конкурентите им от други части на 
света.

заличава се

Or. en

Изменение 21
Christa Klaß

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Предприемачеството сред 
жените и създадените от жени МСП 
са основен източник на увеличаване 
на заетостта сред жените и по този 
начин за извличане на по-големи ползи 
от образованието на жените. 
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Предприемачеството сред жените 
създава също така динамика и 
новаторство в деловия свят, като 
съответният потенциал на Съюза 
далеч не е изчерпан. Жените показват 
една особено висока мотивация за 
започването на самостоятелна 
стопанска дейност, тъй като 
посредством ръководенето на 
собствено предприятие получават 
възможност сами да определят 
работното си време и по този начин 
по-добре да съвместяват 
професионален и личен живот. 
Покачването на броя на жените 
предприемачи оказва положително и 
непосредствено въздействие към 
цялостното състояние на 
икономиката. В условията на 
нестабилен икономически климат 
мерките за подпомагане на 
предприемачеството сред жените 
често се пренебрегват.

Or. de

Изменение 22
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Като се има предвид ниския 
процент на жените предприемачи 
(само 30% в Европа), програмата 
следва да насърчава и улеснява 
предприемачеството сред жените, 
тъй като жените предприемачи 
оказват значително влияние върху 
икономиката, не само с тяхната 
способност да създават работни 
места за себе си, но също така и със 
създаването на работни места и за 
останалите. Икономическите 
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условия в света понастоящем силно 
подчертават значимото измерение на 
предприемаческия дух на жените 
като нововъзникваща икономическа 
сила, както и необходимостта от 
нейното насърчаване.

Or. en

Изменение 23
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Програмата следва да 
подчертава значението от 
насърчаването на освободени от 
разграничаване по полов признак 
области като собственост на 
предприятия, образование, обучение, 
научни изследвания и 
застъпничество, чрез включване на 
съответна информация в цялата 
система по отношение на всички 
заинтересовани страни, както и чрез 
стартирането на кампании и мрежи 
на социалните медии. Посредством 
университети, европейски 
институции, министерства на 
образованието и създаващите 
политики фактори в държавите-
членки, тя следва да насърчава също 
така както предприемачеството сред 
жените, като област на интерес и за 
двата пола още в ранните етапи на 
образованието, така и за образа на 
жените предприемачи, като ролеви 
модели.

Or. en
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Изменение 24
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност нелека задача, а 
достъпът до рисков капитал е 
съпътстван с трудности. Това има 
отрицателен ефект върху нивото и 
качеството на създадените нови 
предприятия и върху техния растеж. 
Добавената стойност на Съюза в 
предложените финансови 
инструменти се изразява, inter alia, в 
укрепване на единния пазар за рисков 
капитал и в разработване на 
общоевропейски пазар за финансиране 
на МСП. Действията на Съюза следва 
да допълват използваните от държавите-
членки финансови инструменти за 
МСП. Правните субекти, на които е 
възложено изпълнението на действията, 
следва да гарантират допълняемостта и 
да не допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС.

(12) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност нелека задача, а 
достъпът до рисков капитал е 
съпътстван с трудности. Действията на 
Съюза следва да допълват използваните 
от държавите членки финансови 
инструменти за МСП. Правните 
субекти, на които е възложено 
изпълнението на действията, следва да 
гарантират допълняемостта и да не 
допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС.

Or. en

Изменение 25
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Подпомагането на повечето 
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обременени от дългове държави 
членки да преодолеят присъщите за 
тях структурни финансови 
затруднения следва да се взема под 
внимание, по-специално поради 
факта, че предоставянето на заеми 
по силата на настоящото 
предложение, зависи и разчита на 
доверието в бизнеса и вътрешно 
напълно функциониращи финансови 
кредитни посредници, като например 
банките.

Or. en

Изменение 26
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Като има предвид, че чрез 
микрозаемите (т.е. заеми под 25 000 
EUR) се предоставят от 
финансовите посредници съгласно 
схемата за гарантиране. Програмата 
не предвижда конкретен срок за 
микрофинансиране, тъй като това би 
предизвикало припокриване с 
„Програма за социална промяна и 
социални иновации“, предложена от 
Комисията на 6 октомври 2011 г., 
която обхваща конкретно 
микрозаемите.

Or. en

Изменение 27
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Друг фактор, който влияе върху 
конкурентоспособността, е 
сравнително слабият 
предприемаческия дух в Съюза. Едва 
45 % от гражданите на Съюза (и по-
малко от 40 % от жените) биха 
желали да извършват дейност като 
самостоятелно заети лица, в 
сравнение с 55 % от населението в 
САЩ и 71 % в Китай.17

Демонстрационният ефект и 
ефектът на ускорител, например 
европейските награди и 
конференциите, както и мерките за 
осигуряване на последователност и 
съгласуваност, като сравнителния 
анализ и обмена на най-добри 
практики осигуряват висока 
европейска добавена стойност.

заличава се

Or. en

Изменение 28
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Друг фактор, който влияе върху 
конкурентоспособността, е сравнително 
слабият предприемаческия дух в Съюза. 
Едва 45 % от гражданите на Съюза (и 
по-малко от 40 % от жените) биха 
желали да извършват дейност като 
самостоятелно заети лица, в сравнение с 
55 % от населението в САЩ и 71 % в 
Китай. Демонстрационният ефект и 
ефектът на ускорител, например 
европейските награди и конференциите, 
както и мерките за осигуряване на 
последователност и съгласуваност, като 

(16) Друг фактор, който влияе върху 
конкурентоспособността, е сравнително 
слабият предприемаческия дух в Съюза
който трябва да бъде събуден чрез 
новаторски и различни подходи, 
насочени към специфични целеви 
групи, по-специално към младите хора 
и жените. Едва 45 % от гражданите на 
Съюза (и по-малко от 40 % от жените) 
биха желали да извършват дейност като 
самостоятелно заети лица, в сравнение с 
55 % от населението в САЩ и 71 % в 
Китай. Демонстрационният ефект и 
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сравнителния анализ и обмена на най-
добри практики осигуряват висока 
европейска добавена стойност.

ефектът на ускорител, например 
европейските награди и конференциите 
за предприемачество,  работни 
семинари и програми за 
наставничество, както и мерките за 
осигуряване на последователност и 
съгласуваност, като сравнителния 
анализ и обмена на най-добри практики 
осигуряват висока европейска добавена 
стойност. Решаването на 
контекстуални пречки, традиционни 
виждания и стереотипи, свързани с 
жените, и повишаването на 
доверието у жените като 
предприемачи е особено важно за 
вдъхновяването на жени към 
предприемачество, за запазване на 
кариерата им като предприемачи, 
както и по отношение на 
повишаването на значението им като 
ролеви модели.

Or. en

Изменение 29
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) С помощта на Европейска 
фондация за подобряване на 
условията на живот и труд и 
Европейския институт за равенство 
между половете следва да бъдат 
събирани данни, които да служат 
като показатели за измерване на 
постигането на целите – когато това 
е практически възможно, и да бъдат 
разбивани по пол, етническа 
принадлежност, възраст, област, 
размер и срок на съществуване на 
бизнеса, в съответствие с правилата 
на държавите-членки относно 
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защитата на лични данни. Когато е 
възможно подобни данни следва да 
бъдат събирани по начин, който не 
създава допълнителна тежест за 
МСП, и който да съдейства за 
улесняване на вземането на решения 
по конкретни проблеми, пред които 
са изправени жените предприемачи.

Or. en

Изменение 30
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Програмата следва да допълва 
други програми на Съюза, като 
същевременно се признава, че всеки 
инструмент следва да работи в 
съответствие със своите собствени 
специфични процедури. Съответно едни 
и същи допустими разходи не следва да 
получават двойно финансиране. С цел 
да се постигне добавена стойност и 
съществено въздействие от 
финансирането от Съюза следва да се 
установи тясно взаимодействие между 
програмата, други програми на Съюза и 
структурните фондове.

(20) Програмата следва да допълва 
други програми на Съюза, като 
същевременно се признава, че всеки 
инструмент следва да работи в 
съответствие със своите собствени 
специфични процедури. Съответно едни 
и същи допустими разходи не следва да 
получават двойно финансиране. С цел 
да се постигне добавена стойност и 
съществено въздействие от 
финансирането от Съюза следва да се 
установи тясно взаимодействие между 
програмата, други програми на Съюза и 
структурните фондове. Необходими са 
конкретни мерки, които да улесняват 
жените да получават 
финансирането, необходимо за бизнес 
начинания.

Or. en

Изменение 31
Antigoni Papadopoulou



AM\911425BG.doc 15/27 PE494.701v01-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Всички съответни инициативи и 
действия, обхванати от програмата, 
следва да са съобразени с принципите 
на прозрачност и равни възможности на 
половете. Зачитането на правата на 
човека и основните свободи за всички 
граждани също следва да бъдат взети 
предвид в тези инициативи и дейности.

(21) Всички съответни инициативи и 
действия, обхванати от програмата, 
следва да са съобразени с принципите 
на прозрачност и равни възможности на 
половете както и с допълнителните 
фактори и пречките, които 
превръщат предприемачеството в 
дори още по-малко привлекателна или 
осъществима алтернатива, като 
например дисбаланса между личен и 
професионален живот, липсата на 
ролеви модели и наставници, 
социалните стереотипи и 
образователните умения в сферата 
на предприемачеството. Зачитането на 
правата на човека и основните свободи 
за всички граждани също следва да 
бъдат взети предвид в тези инициативи 
и дейности.

Or. en

Изменение 32
Christa Klaß

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) И за мъжете, и за жените 
предприемачи следва да се предлагат 
възможности за лично развитие и 
допълнителна квалификация в 
областта на ИКТ и за подобряване на 
езиковите умения, като по този 
начин се създадат умения, 
приложими и на международния 
пазар.

Or. de
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Изменение 33
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Програмата трябва да е 
насочена към осигуряване на 
подходящи програми за обучение и 
наставничество за всички, които са 
заинтересовани от стартирането на 
МСП, и особено за младите хора и 
жените, както и да улесни техния 
достъп до технически, научни бизнес 
мрежи и мрежи за подпомагане, не 
само по време на началната фаза, но и 
по време на бизнес цикъла на 
дружеството. Програмите за 
обучение и наставничество следва да 
бъдат гъвкави и да отговарят на 
специфичните потребности на 
целевите групи, младежите и 
жените в развитието на 
предприемачески умения, знания, дух и 
увереност.

Or. en

Изменение 34
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Като има предвид, че жените 
може да се сблъскат с пречки в 
селските райони по отношение на 
достъпа до информация, подкрепа, 
финансови и технологични 
инструменти и услуги, което може 
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сериозно да ограничи тяхната 
способност да стартират или 
разширят своя бизнес. Ето защо това 
предложение следва да бъде 
приобщаващо географски като 
„изпрати послание“ посредством 
проактивна маркетингови кампании, 
които могат да доведат до по-добро 
съотношение между качество и 
изразходвани средства на 
европейските данъкоплатци, както и 
до подмладяване западнали селските 
общности.

Or. en

Изменение 35
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) укрепване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, включително в туристическия 
сектор;

заличава се

Or. en

Изменение 36
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) принос към постигането на 
първостепенният приоритет за 
равенство между половете и 
овластяване на жените и за 
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предприемане на действия за борба 
срещу съществуващите пречки пред 
жените предприемачи, включително 
липсата на достъп до финансиране, 
обучение, информационни технологии 
и трудностите затруднение при 
постигане на равновесие между 
професионален и личен живот и 
отрицателни, свързани с културата 
виждания и стереотипи относно 
жените предприемачи;

Or. en

Изменение 37
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на култура на 
предприемачество и стимулиране на 
създаването и растежа на МСП.

б) насърчаване на култура на 
необременено със свързани с пола 
предразсъдъци предприемачество и 
стимулиране на създаването и растежа 
на МСП.

Or. en

Изменение 38
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на култура на 
предприемачество и стимулиране на 
създаването и растежа на МСП.

б) насърчаване на култура на 
предприемачество и стимулиране на 
създаването и растежа на МСП в това 
число сред специфични целеви групи 
като например младите хора, 
жените и изолираните общности.
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Or. en

Изменение 39
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на култура на 
предприемачество и стимулиране на 
създаването и растежа на МСП.

б) насърчаване на култура на 
предприемачество, както сред 
жените, така и сред мъжете и 
стимулиране на създаването и растежа 
на МСП.

Or. en

Изменение 40
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процент на нарастване на 
промишления сектор на Съюза спрямо 
общото нарастване на брутния 
вътрешен продукт (БВП);

заличава се

Or. en

Изменение 41
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) растеж на МСП като добавена заличава се
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стойност и брой служители;

Or. en

Изменение 42
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) растеж на МСП като добавена 
стойност и брой служители;

г) растеж на МСП като добавена 
стойност и брой служители, с разбивка 
по пол, възраст, сфера на дейност, 
размер и продължителност на 
стопанската дейност, като се 
спазват правилата на държавите 
членки относно защитата на 
личните данни;

Or. en

Изменение 43
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) положително нарастване на броя 
на заетите жени, особено в малките 
и средни предприятия, и 
стратегическо направление;

Or. en

Изменение 44
Mikael Gustafsson
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) и динамика на МСП. заличава се

Or. en

Изменение 45
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмата подпомага изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“ и 
допринася за постигането на целта за 
„интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“. По-специално програмата 
допринася за водещата цел относно 
заетостта.

3. Програмата подпомага изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“ и 
допринася за постигането на целта за 
„интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“. По-специално програмата 
допринася за водещата цел относно 
заетостта, като се стреми към 
заетост от 75% както за мъжете, 
така и за жените.

Or. en

Изменение 46
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на рамковите условия 
за конкурентоспособност и 
устойчивост на предприятията на 
Съюза, включително в туристическия 
сектор;

а) подобряване на предприятията на 
Съюза, включително в туристическия 
сектор;

Or. en
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Изменение 47
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи;

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи, като например младите хора, 
жените и изолираните общности;

Or. en

Изменение 48
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи;

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи, като например млади хора и 
жени;

Or. en

Изменение 49
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП под формата на 
капиталови и дългови инструменти;

в) подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП под формата на 
капиталови и дългови инструменти и 
предоставяне на информация и 
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повишаване на осведомеността на 
потенциалните бенефициенти, в 
това число на конкретни групи като 
младите хора, жените и изолираните 
общности;

Or. en

Изменение 50
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подобряване на достъпа до 
пазарите в рамките на Съюза и в 
световен мащаб.

заличава се

Or. en

Изменение 51
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, с цел 
да се увеличат ефективността, 
последователността и 
съгласуваността на националните 
политики за насърчаване на 
конкурентоспособността, 
устойчивостта и растежа на 
предприятията в Европа.

заличава се

Or. en
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Изменение 52
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерки за подобряване на 
разработването, прилагането и 
оценяването на политиките, които имат 
отражение върху 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията, 
включително устойчивост на бедствия, 
и за осигуряване на развитието на 
подходящи инфраструктури, клъстери и 
бизнес мрежи от световно равнище, 
рамкови условия и развитие на 
устойчиви продукти, услуги и процеси;

а) мерки за подобряване на 
разработването, прилагането и 
оценяването на политиките, които имат 
отражение върху 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията, 
включително устойчивост на бедствия, 
и за осигуряване на развитието на 
подходящи инфраструктури, както в 
градските, така и в селските райони,
клъстери и бизнес мрежи от световно 
равнище, рамкови условия и развитие на 
устойчиви продукти, услуги и процеси;

Or. de

Изменение 53
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обръща се специално внимание на 
младите предприемачи, новите и 
потенциалните предприемачи и жените 
предприемачи, както и на специфични 
целеви групи.

2. Обръща се специално внимание на 
младите жени предприемачи, новите и 
потенциалните жени предприемачи и 
предприемачи, на специфични целеви 
групи като например младите хора и 
жените и на прехвърлянето на 
предприятия.

Or. de



AM\911425BG.doc 25/27 PE494.701v01-00

BG

Изменение 54
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обръща се специално внимание на 
младите предприемачи, новите и 
потенциалните предприемачи и 
жените предприемачи, както и на 
специфични целеви групи.

2. Обръща се специално внимание на 
младите предприемачи, жените 
предприемачи, предприемачи от 
изолирани общности, новите и 
потенциалните предприемачи, както и 
на специфични целеви групи.

Or. en

Изменение 55
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да подкрепя мерките 
на държавите-членки за засилване на 
обученията за предприемачи и на 
предприемаческите умения и нагласи, и 
по-специално сред потенциалните и 
новите предприемачи.

3. Комисията може да подкрепя мерките 
на държавите-членки за засилване на 
обученията за предприемачи и на 
предприемаческите умения и нагласи, и 
по-специално сред потенциалните и 
новите жени предприемачи и 
предприемачи. При това трябва да се 
оказва подкрепа особено за жените в 
селските райони.

Or. de

Изменение 56
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да подкрепя мерките 
на държавите-членки за засилване на 
обученията за предприемачи и на 
предприемаческите умения и нагласи, и 
по-специално сред потенциалните и 
новите предприемачи.

3. Комисията може да подкрепя мерките 
на държавите-членки за засилване на 
обученията за предприемачи и на 
предприемаческите умения и нагласи, и 
по-специално сред потенциалните и 
новите предприемачи, както мъже, 
така и жени.

Or. en

Изменение 57
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да подкрепя 
действия за подобряване на достъпа 
на МСП до единния пазар, 
включително предоставяне на 
информация и повишаване на 
осведомеността.

заличава се

Or. en

Изменение 58
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет. 
Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитет. 
Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011. Съставът 
на комисията следва да отразява 
баланс между половете чрез 
прилагането на квоти за участие по 
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полов признак.

Or. en

Изменение 59
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви групи - колона 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Увеличаване на дела на гражданите на 
ЕС, които желаят да бъдат 
самостоятелно заети, до 50 %. 

Увеличаване на дела на гражданите на 
ЕС, които желаят да бъдат 
самостоятелно заети.

Or. en

Изменение 60
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви групи – колона 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Увеличаване на дела на гражданите на 
ЕС, които желаят да бъдат 
самостоятелно заети, до 50 %. 

Увеличаване на дела на гражданите на 
ЕС, които желаят да бъдат 
самостоятелно заети, до 50 % 
(осигуряване на увеличение както за 
мъже, така и за жени).

Or. en


