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Изменение 318
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства развитието и 
растежа на предприятията.

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства развитието и 
растежа на предприятията, по-
специално на микропредприятията и 
МСП.

Or. ro

Изменение 319
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства развитието и
растежа на предприятията.

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства създаването,
развитието, растежа и прехвърлянето
на предприятията, особено що се 
отнася до микро- и малките 
предприятия.

Or. fr

Изменение 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства развитието и 
растежа на предприятията.

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства устойчивото 
създаване, развитието и растежа на 
предприятията.

Or. en

Изменение 321
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства развитието и 
растежа на предприятията.

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие, 
хармонизирайки действащите 
законодателства и намалявайки 
бюрократичната тежест, на която 
са подложени МСП в различните 
държави членки. Комисията подкрепя 
бизнес климат, който благоприятства 
развитието, растежа и укрепването на 
предприятията.

Or. it

Обосновка

Подкрепата на предприятията следва да се извършва и в периодите след тяхното 
създаване, с цел утвърждаването им на пазара (укрепването), посредством 
конкурентно реорганизиране/преструктуриране, насочено към справяне с новите 
икономически предизвикателства, както и чрез хармонизиране на законодателството
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Изменение 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства развитието и 
растежа на предприятията.

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства развитието и 
растежа на предприятията, като 
обръща специално внимание на 
стратегиите и нуждите на МСП.

Or. en

Изменение 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 
новите, потенциалните, младите и 
жените предприемачи.

Or. en

Изменение 324
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 2
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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, новите и 
потенциалните предприемачи и жените 
предприемачи, занаятчиите, както и 
на специфични целеви групи.

Or. fr

Изменение 325
Patrizia Toia

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, новите и 
потенциалните предприемачи и жените 
предприемачи, както и на специфични 
целеви групи като предприемачите на 
възраст между 30 и 60 години, 
засегнати от кризата.

Or. it

Обосновка

Икономическата криза засегна силно предприемачите на възраст над 50 години, 
поради което се счита за необходимо те да бъдат включени в категориите, на които 
Комисията трябва да обърне специално внимание

Изменение 326
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

младите предприемачи, новите и 
потенциалните предприемачи, 
предприемачите в гражданския 
сектор и жените предприемачи, както и 
на специфични целеви групи.

Or. en

Изменение 327
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

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, новите и 
потенциалните предприемачи и жените 
предприемачи, както и на специфични 
целеви групи, като мигранти и 
предприемачи, принадлежащи към 
социално уязвими групи или групи в 
неравностойно положение като хора 
с увреждания.

Or. en

Изменение 328
Ioannis A. Tsoukalas

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, новите и 
потенциалните предприемачи и жените 
предприемачи, както и на специфични 
целеви групи, включително по-
възрастните предприемачи, чийто 
опит и неформални мрежи могат да 
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се окажат много ценни.

Or. en

Обосновка

Ролята на по-възрастните граждани в предприемачеството не следва да се 
подценява. С оглед на техния опит и контакти, възрастните граждани могат да 
допринесат значително за създаването на предприятия и по този начин да се 
превърнат в активни членове на застаряващото общество.

Изменение 329
Hermann Winkler

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, новите и 
потенциалните предприемачи и жените 
предприемачи, както и на специфични 
целеви групи и на прехвърлянето на 
предприятия.

Or. de

Изменение 330
Edit Herczog

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, новите и 
потенциалните предприемачи и жените 
предприемачи, както и съответно на
специфични организации с експертни 
знания, които ги подкрепят.

Or. hu
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Изменение 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията може да насърчава 
създаването на инфраструктурни 
мрежи за възстановяване на 
изкуствата и занаятите, на техните 
умения и традиционните техники, 
свързани с културното наследство и 
промишлеността за луксозни стоки.

Or. en

Изменение 332
Patrizia Toia

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 и на Комитета 
на регионите за засилване на 
обученията за предприемачи и на 
предприемаческите умения и нагласи, 
включително и на местно ниво, и по-
специално сред потенциалните и новите 
предприемачи, включително 
посредством обучения и 
наставничество на предприемачите 
(вж. фигура „временно управление“)

Or. it

Обосновка

От полза е да бъде направена препратка към вече приложените на регионално 
равнище успешни инициативи за подпомагане на растежа на бизнеса чрез 
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наставничество (обучения, консултиране и др.) от страна на външни специалисти.

Изменение 333
Edit Herczog

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 предприемачи, както и 
програми, насърчаващи 
самостоятелната заетост и 
предприемането на собствена 
стопанска дейност сред младите 
потенциални предприемачи.

Or. hu

Изменение 334
Bendt Bendtsen

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 предприемачи, както и да 
насърчава инициативи, подкрепящи 
предоставянето на втори шанс на 
фалирали предприемачи.

Or. en
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Изменение 335
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията подкрепя 
предприемачески действия, насочени 
към МСП в туристическия сектор, с 
цел подпомагане на качествен и 
устойчив туризъм, и по-специално 
определянето на добри практики, 
които могат да донесат ползи за 
конкретни сектори като например
крайбрежния туризъм.

Or. it

Изменение 336
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Трябва да се обърне специално 
внимание на премахването на 
младежката безработица, 
мотивирането на младите 
безработни да преминат към 
самостоятелна заетост и 
предприемачество, като се вземат 
предвид специализациите на целевата 
група и се използва специфичните за 
целевата група познания на
организациите за развитие на 
младежките предприятия;

Or. hu
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Изменение 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията може да засили 
обучението на евентуалните 
предприемачи чрез програмите „Учене 
през целия живот“ или „Еразъм за 
всички“, за да се подобри техният 
технологичен капацитет и 
управлението на предприятията.

Or. en

Изменение 338
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията ще подкрепя 
изграждането на капацитет на 
посредническите организации на 
МСП, за да се подобри качеството и 
достъпността на консултациите за 
МСП относно корпоративната 
социална отговорност.

Or. en

Изменение 339
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията може да подкрепя 
предприетите от държавите членки 
мерки за прилагане на данъчни 
облекчения за МСП.

Or. it

Обосновка

В настоящия период на криза се счита за необходимо да бъдат насърчени всички 
действия, включително тези на национално равнище, благоприятстващи растежа и 
укрепването на предприятията.

Изменение 340
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Комисията подкрепя създаването 
в държавите членки на предприятия 
за експлоатация на технологии и 
резултати от научни изследвания от 
университетите (spin-off), както и на 
„бизнес ускорители“ и бизнес 
инкубатори.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се развие и укрепи ролята на университетите за създаването на нови 
предприятия, както и чрез предоставяне на идеи.

Изменение 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 
инструменти.

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност, на растеж и на
прехвърляне и които допълват 
използването от държавите членки на 
национално, регионално и местно
равнище на финансови инструменти за 
МСП. За да се гарантира допълване 
посочените действия ще се координират 
тясно с действията, предприети в 
рамките на политиката на сближаване, 
„Хоризонт 2020“ и на национално, 
регионално или местно равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 
инструменти.

Or. en

Обосновка

Допълнение към изменение 41 (проектодоклад): финансовите инструменти по тази 
програма следва да допълват съществуващите схеми на национално, регионално и 
местно равнище. Освен националните и регионални власти, местните власти като 
например градовете играят важна роля за улесняване достъпа до финансиране на 
МСП.

Изменение 342
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност, на растеж и на
укрепване - и които допълват 
използването от държавите членки на 
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регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 
инструменти.

национално и регионално равнище на 
финансови инструменти за МСП. За да 
се гарантира допълване посочените 
действия ще се координират тясно с 
действията, предприети в рамките на 
политиката на сближаване и на 
национално равнище. С тези действия се 
цели стимулиране на предоставянето на 
финансиране под формата на 
капиталови и дългови инструменти.

Or. it

Изменение 343
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 
инструменти.

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 
инструменти. Комисията обръща 
специално внимание на видимостта 
на отпуснатото от Общността
финансиране за МСП, за да може 
подкрепата на Европейския съюз да 
бъде разпозната и да получи 
признание.

Or. fr
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Изменение 344
Henri W, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 
инструменти.

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел улесняване и подобряване 
на достъпа до финансиране за МСП във 
всички фази от техния жизнен цикъл
и които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели насърчаване и
стимулиране на предоставянето на 
финансиране под формата на 
капиталови и дългови инструменти.

Or. fr

Изменение 345
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност, на растеж и на 
прехвърляне и които допълват 
използването от държавите членки на 
национално и регионално равнище на 
финансови инструменти за МСП. За да 
се гарантира допълване посочените 
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координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 
инструменти.

действия ще се координират тясно с 
действията, предприети в рамките на 
политиката на сближаване и на 
национално равнище. С тези действия се 
цели стимулиране на предоставянето на 
финансиране под формата на 
капиталови и дългови инструменти.

Or. de

Изменение 346
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 
инструменти.

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за микропредприятия и 
МСП във фазите им на започване на 
дейност и на растеж и които допълват 
използването от държавите членки на 
местно, национално и регионално 
равнище на финансови инструменти за 
микропредприятия и МСП. За да се 
гарантира допълване посочените 
действия ще се координират тясно с 
действията, предприети в рамките на 
политиката на сближаване и на 
национално равнище. С тези действия се 
цели стимулиране на предоставянето на 
финансиране под формата на 
капиталови и дългови инструменти.

Or. ro

Изменение 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 
инструменти.

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване, „Хоризонт 2020“ и на 
национално равнище. С тези действия се 
цели стимулиране на предоставянето на 
финансиране под формата на 
капиталови и дългови инструменти.

Or. en

Изменение 348
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на „Хоризонт 
2020“, политиката на сближаване и на 
национално и регионално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето и усвояването на 
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инструменти. начален капитал, финансиране от 
неформални инвеститори (бизнес 
ангели), финансиране под формата на 
капиталови, квазикапиталови и 
дългови инструменти.

Or. en

Изменение 349
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като част от посочените в параграф 1 
действия в зависимост от пазарното 
търсене Комисията разработва мерки за 
подобряване на трансграничното 
финансиране и на финансирането с 
участието на много държави, с което 
помага на МСП да 
интернационализират своите дейности в 
съответствие с правото на Съюза.

2. Като част от посочените в параграф 1 
действия в зависимост от пазарното 
търсене Комисията разработва мерки за 
подобряване на трансграничното 
финансиране и на финансирането с 
участието на много държави, с което 
помага на МСП да 
интернационализират своите дейности 
или да се обединяват и сливат с други 
МСП в съответствие с правото на 
Съюза.

Or. it

Обосновка

Подкрепят се окрупняването и разширяването на МСП в случаите, в които това 
може да доведе до повишаване на конкурентоспособността.

Изменение 350
Edit Herczog

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За да се запълни дефицитът във 
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финансирането през жизнения цикъл 
на предприятията, е необходимо да се 
подпомогне възможно най-бързото 
навлизане във фаза на растеж на
новите иновативни предприятия о и 
да се насърчи напредъкът на 
новосъздадените предприятия до 
етап, в който могат да привличат 
капитал. Това ще се с помощта на
нови проекти, готови да получават 
начален и рисков капитал възможно 
най-бързо, като целта е да се 
стимулира растежът на пазара на 
рисков капитал, а оттам и на бизнеса 
(и на икономиката на ЕС).

Or. hu

Изменение 351
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Като част от инициативите за 
подобряване достъпа до финансиране 
действията ще гарантират, че 
достъпът до финансови инструменти 
е съпроводен със съответните насоки 
за достъп до възможности за 
менторство, схеми за 
наставничество и предоставяне на 
бизнес услуги, основани на знанието, 
които могат да бъдат изключително 
важни за гарантиране на достъп до 
финансиране.

Or. en

Обосновка

Не е достатъчно финансовите инструменти да се предоставят на МСП без достъп 
до съответните професионални напътствия и консултации. Уменията и 
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управленските способности (например за изготвянето на добър бизнес план) могат да 
бъдат решаващи, както и наличието на финансиране. Предоставянето на 
възможности за финансиране чрез финансови инструменти трябва при необходимост 
да бъде съпроводено с възможности за наставничество или менторство, според 
нуждите.

Изменение 352
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Като част от действията по 
параграф 1, Комисията разглежда 
възможността за подкрепа, развитие 
или изработване на иновативни 
финансови инструменти, от които 
да се възползват МСП, като например 
групово финансиране, в консултация 
със съответните заинтересовани 
страни, включително 
представителни организации на 
МСП.

Or. en

Обосновка

Груповото финансиране позволява по-голям брой дребни инвеститори да инвестират 
в проекти и малки предприятия, обикновено чрез интернет портали. В Съединените 
щати бе приет законът Jumpstart Our Business Startups, наричан още законът JOBS, 
който цели да насърчи финансирането на малките предприятия и да предостави 
законова рамка за груповото финансиране, като балансира защитата на 
инвеститорите и икономическия растеж.

Изменение 353
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подробни сведения за действията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, са представени в приложение II.

3. Подробни сведения за действията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, са представени в член 14, 
параграф 1а.

Or. sl

Изменение 354
Henri W, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действия за подобряване на достъпа до 
пазари

Действия за подобряване на достъпа до 
пазари и на достъпа до услуги за 
подкрепа

Or. fr

Изменение 355
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа 
до пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“.

заличава се

Or. es

Обосновка

Трябва да се направи разлика между действията, насочени към подобряване на 
достъпа до пазара, и действията за информиране, консултиране и наблюдение на 
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предприятията. Затова се предлага разделяне на член 9 на два отделни члена.

Изменение 356
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“.

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“. Мрежата 
„Enterprise Europe“ няма да заменя 
или дублира, а ще допълва дейността 
на съществуващите МСП и микро 
организации, като е желателно да се 
намира в представителните 
организации на МСП. Редът и 
условията на нейната териториална 
реализация следва да отразяват 
многообразието на МСП и да водят до 
взаимодействие и съгласуваност с 
вече утвърдената роля на 
представителните организации на 
МСП.

Or. en

Обосновка

Мрежата „Enterprise Europe“ би трябвало да бъде мрежа на предприятията, но в 
много райони представителните организации на МСП не са ангажирани, поради 
което е невъзможно да се изгради мрежа между предприятията и организациите на 
предприятията.

Изменение 357
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“.

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“. Бъдещата 
дейност на мрежата следва да 
продължи, доразвие и засили
текущата дейност. Мрежата следва 
да предоставя интегрирани услуги в 
подкрепа на бизнеса на европейските 
МСП, желаещи да проучат 
възможностите на единния пазар и в 
трети държави.

Or. en

Обосновка

Опитът и експертните познания на мрежата следва да се използват за по-
нататъшното повишаване на нейната подкрепа за МСП в бъдеще. Освен това би било 
от полза да се направи по-подробно описание на планираните дейности.

Изменение 358
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“.

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“. Тя оценява
нейната ефективност, управление и 
географско разпределение с оглед по-
добро възприемане на предлаганите 
услуги от страна на МСП, 
повишаване на ангажираността на 
съответните заинтересовани страни 
в управлението на мрежата, както и 
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гарантирането на по-балансирано 
географско разпределение.

Or. en

Изменение 359
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“.

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията в Съюза и в 
асоциираните към Съюза 
отвъдморски страни и територии,
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“.

Or. fr

Изменение 360
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза,
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“.

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза, 
Комисията разширява подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“ като 
служба „на едно гише“ за подкрепа на 
бизнеса, но без да създава ненужно 
дублиране.

Or. de
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Изменение 361
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“.

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“ въз основа 
на проверка на ефективността на
участниците в мрежата на местно 
ниво.

Or. it

Изменение 362
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Действията в рамките на 
мрежата могат да включват, но не се 
ограничават до следното:
а) информационни и консултантски
услуги във връзка с инициативите и 
законодателството на ЕС;
б) подкрепа за подобряване на 
управленските способности, с цел 
повишаване на 
конкурентоспособността на МСП;
в) подкрепа за подобряване на 
знанията на МСП в областта на 
финансите;
г) мерки за повишаване на достъпа на 
МСП до експертни познания в 
областта на енергийната 
ефективност, климата и околната 
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среда;
д) насърчаване на други източници на 
финансиране в ЕС;
е) улесняване на партньорствата в 
областта на трансграничната 
стопанска дейност, 
научноизследователската и 
развойната дейност, технологиите и 
иновациите;
ж) осигуряване на комуникационен 
канал между МСП и Комисията.

Or. en

Обосновка

Би било от полза да се представи описание на евентуалните задачи на мрежата, но 
без да бъде твърде нормативно и да дава възможност за адаптиране към бъдещото 
развитие.

Изменение 363
Henri Weber

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.

2. Комисията може да подкрепя 
действия за подобряване на достъпа на 
МСП до единния пазар, включително 
предоставяне на информация и 
повишаване на осведомеността. Тя 
подкрепя по-конкретно действията за 
подпомагане на МСП, осъществявани 
от техните представителни 
организации на европейско и 
национално равнище, и в частност 
техните действия, насочени към:
– изпълнение на програмата,
– привеждане на МПС в 
съответствие с нормативната 
уредба на Общността,
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– улесняване на достъпа на МПС до 
европейските програми и 
финансиране,
– идентифициране на добри практики 
и сътрудничество между тези 
организации.

Or. fr

Изменение 364
Josefa Andrés Barea

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.

2. Комисията може да подкрепя 
действия за подобряване на достъпа на 
МСП до единния пазар, включително 
предоставяне на информация и 
повишаване на осведомеността и мерки 
за насърчаване на участието на МСП 
и на микропредприятията в процеса 
на разработване и адаптиране на 
изискванията и европейските норми, 
както и на спазването им от страна 
на предприятията.

Or. es

Изменение 365
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

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 

2. Комисията подкрепя действия за 
подобряване на достъпа на МСП до 
единния пазар, включително 
предоставяне на информация и 
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повишаване на осведомеността. повишаване на осведомеността. Тя 
също така подкрепя повишеното 
участие на представителните 
организации на МСП в 
разработването на инициативи в 
областта на политиката на единния 
пазар, като например обществени 
поръчки, процеси на стандартизация 
и режими на интелектуална 
собственост.

Or. en

Изменение 366
Gaston Franco

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.

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

Or. fr

Изменение 367
Kent Johansson

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.

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

Изменение 368
Hermann Winkler

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.

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

Or. de

Изменение 369
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В рамките на мерките за 
изпълнение на настоящия член 
Комисията обръща специално 
внимание на микро- и малките 
предприятия, както и на 
съответствието на предприетите 
действия с параграфи 1 и 2.

Or. fr

Изменение 370
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
пазари извън Съюза и укрепване на 
съществуващите услуги за подкрепа на 
тези пазари. МСП могат да получават 
подкрепа по програмата във връзка със 
стандарти и права върху 
интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави.

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
пазари извън Съюза и укрепване на 
съществуващите услуги за подкрепа на 
тези пазари. С цел да се избегне 
дублиране Европейската комисия 
първо ще направи преглед на 
наличните вече възможности за 
консултиране в тази област, преди да 
се изготвят нови предложения за 
консултантски инструменти. Като 
следваща стъпка ще се проведат 
консултации с организации на МСП, 
за да се установят потребностите на 
предприятията. МСП могат да 
получават подкрепа по програмата във 
връзка със стандарти и права върху 
интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави.

Or. de

Изменение 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
пазари извън Съюза и укрепване на
съществуващите услуги за подкрепа 
на тези пазари. МСП могат да 
получават подкрепа по програмата
във връзка със стандарти и права
върху интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави.

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
пазари извън Съюза, по-специално чрез 
предоставяне на информация относно 
пречките за навлизане на пазара и 
бизнес възможностите и чрез 
подобряване на услугите за подкрепа 
във връзка с информацията относно 
стандартите, обществените поръчки
и правата върху интелектуалната 
собственост в приоритетни трети 
държави. Тези мерки допълват, но не 
дублират основни дейности за 
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насърчаване на търговията.

Or. en

Изменение 372
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
пазари извън Съюза и укрепване на 
съществуващите услуги за подкрепа на 
тези пазари. МСП могат да получават 
подкрепа по програмата във връзка със 
стандарти и права върху 
интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави.

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
пазари извън Съюза и укрепване на 
съществуващите услуги за подкрепа на 
тези пазари като предоставяне на 
инструменти за диагностика, 
разпространение на информация и 
подкрепа, насочена към утвърждаване 
на международната дейност на тези 
предприятия. МСП могат да получават 
подкрепа по програмата във връзка със 
стандарти и права върху 
интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави.
Обхванати са всички потребности на 
МСП, без значение дали тези 
предприятия осъществяват износ за 
първи път или случайно, или са 
утвърдени износители.

Or. fr

Изменение 373
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
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пазари извън Съюза и укрепване на 
съществуващите услуги за подкрепа на 
тези пазари. МСП могат да получават 
подкрепа по програмата във връзка със
стандарти и права върху 
интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави.

пазари извън Съюза и укрепване на 
съществуващите услуги за подкрепа на 
тези пазари. МСП получават подкрепа 
по програмата, по-специално чрез 
предоставяне на информация относно 
пречките за навлизане на пазара и 
бизнес възможностите и чрез
подобряване на услугите за подкрепа в 
области като стандарти и права върху 
интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави.

Or. en

Обосновка

Би било от полза да се представи по-подробно описание на евентуалните дейности в 
подкрепа на интернационализацията на МСП, но без да бъде твърде нормативно и да 
дава възможност за адаптиране към бъдещото развитие.

Изменение 374
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
пазари извън Съюза и укрепване на 
съществуващите услуги за подкрепа на 
тези пазари. МСП могат да получават 
подкрепа по програмата във връзка със 
стандарти и права върху 
интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави.

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
пазари извън Съюза и укрепване на 
съществуващите услуги за подкрепа на 
тези пазари. МСП могат да получават 
подкрепа по програмата във връзка със 
стандарти, права върху интелектуалната 
собственост и митнически процедури в 
приоритетни трети държави и на 
единния пазар.

Or. it

Обосновка

Предприятията следва да получават подкрепа в периода на навлизането им на 
единния пазар и на пазарите извън ЕС. Познаването на митническите процедури и 
реорганизацията въз основа на добри практики ще намалят рисковете от нарушаване 
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на търговията на стоки и услуги.

Изменение 375
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Действията по програмата могат да 
имат за цел засилване на 
международното сътрудничество в 
областта на промишлеността, 
включително диалози по въпросите на 
промишлеността и регулаторните мерки 
с трети държави. Специфичните мерки 
може да имат за цел намаляване на 
разликата между Съюза и други 
държави в регулаторните уредби в 
областта на промишлените продукти, в 
индустриалната политика и 
подобряването на бизнес климата.

4. Действията по програмата могат да 
имат за цел засилване на 
международното сътрудничество в 
областта на промишлеността и в 
третичния сектор, свързан с 
предприятието, включително диалози 
по въпросите на промишлеността и 
регулаторните мерки с трети държави. 
Специфичните мерки може да имат за 
цел намаляване на разликата между 
Съюза и други държави в регулаторните
уредби в областта на промишлените 
продукти и услугите, в индустриалната 
политика и подобряването на бизнес 
климата.

Or. it

Обосновка

Като част от действията и в рамките на показателите е желателно да бъде 
уеднаквена оценката на прилагането на Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за малките и средните предприятия (COSME), насочена към 
подкрепата на предприятията и услугите в сектора на туризма, както и в областта 
на промишлеността

Изменение 376
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Действията по програмата могат да 4. Действията по програмата могат да 
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имат за цел засилване на 
международното сътрудничество в 
областта на промишлеността, 
включително диалози с трети държави 
по въпросите на промишлеността и 
регулаторните мерки. Специфичните 
мерки може да имат за цел намаляване 
на разликата между Съюза и други 
държави в регулаторните уредби в 
областта на промишлените продукти, в 
индустриалната политика и 
подобряването на бизнес климата.

имат за цел засилване на 
международното сътрудничество в 
областта на промишлеността, 
включително диалози и реципрочни 
действия с трети държави по въпросите 
на промишлеността и регулаторните 
мерки. Специфичните мерки може да 
имат за цел намаляване на разликата 
между Съюза и други държави в 
регулаторните уредби в областта на 
промишлените продукти, в 
индустриалната политика и 
подобряването на бизнес климата.

Or. fr

Обосновка

Действията на Европейския съюз следва да са насочени към стриктното прилагане на 
принципа за реципрочност, с цел да се гарантира истински равен достъп до 
европейския пазар.

Изменение 377
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Действията по програмата могат да 
имат за цел засилване на 
международното сътрудничество в 
областта на промишлеността, 
включително диалози по въпросите на 
промишлеността и регулаторните мерки 
с трети държави. Специфичните мерки 
може да имат за цел намаляване на 
разликата между Съюза и други 
държави в регулаторните уредби в 
областта на промишлените продукти, 
в индустриалната политика и 
подобряването на бизнес климата.

4. Действията по програмата могат да 
имат за цел засилване на 
международното сътрудничество, 
включително диалози по въпросите на 
промишлеността и регулаторните мерки 
с трети държави. Специфичните мерки 
може да имат за цел намаляване на 
разликата между Съюза и други 
държави в регулаторните уредби в
областта на продуктите, политиката 
за предприятията и подобряването на 
бизнес климата.

Or. en
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Обосновка

Думите промишленост/промишлените/индустриалната следва да бъдат заличени. 
Няма основания тези действия да се ограничават до сътрудничество в областта на 
промишлеността, промишлените продукти и индустриалната политика.

Изменение 378
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията подкрепя мерки за 
гарантиране на участието на МСП в 
европейския и международен процес 
на стандартизация, за да се 
адаптират европейските и 
международни стандарти и 
изисквания към нуждите и 
особеностите на МСП и за да се 
улесни прилагането на тези 
стандарти в МСП.

Or. en

(По принцип стандартизацията се приема за важно средство за получаване на достъп 
до пазара, което прави стандартите по-леснодостъпни и не толкова скъпи.)

Изменение 379
Rachida Dati

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Специфични мерки целят да 
гарантират справедливо участие в 
обществените поръчки на МСП, 
развиващи производствена дейност в 
Европа. Дял, равен на 20 %, от 
обществените поръчки, следва да бъде 
запазен за тези предприятия.
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Or. fr

Обосновка

Някои от конкурентите в Съюза покровителстват своите собствени предприятия 
при разпределението на обществените поръчки. За да защити работните места и 
конкурентоспособността на нашите предприятия, Европейският съюз трябва да 
запази дял от обществените си поръчки за предприятията, развиващи 
производствена дейност в Европа. Това ще позволи на МСП да укрепнат и да се 
развият, като по този начин ще се благоприятства способността им да се справят с 
международната конкуренция.

Изменение 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Мрежата „Enterprise Europe“

1. Комисията поддържа подкрепата 
си за мрежата „Enterprise Europe“ 
(„мрежата“) с цел предоставяне на 
интегрирани услуги в подкрепа на 
предприятията, особено за МСП.
Предвид установените опит и 
способности на европейските мрежи 
за подпомагане на бизнеса, на 
партньорите в мрежата може да 
бъде предоставена финансова 
подкрепа, за да осигурят, по-
конкретно:
а) информация и съвети, обратна 
връзка, бизнес сътрудничество и 
услуги за интернационализация на 
единния пазар и в трети страни;
б) услуги за иновация и за трансфер
както на технологии, така и знания;
в) услуги, насърчаващи участието на 
МСП в европейски програми, 
включително „Хоризонт 2020“ и 
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структурните фондове.
2. Подробностите относно тези 
услуги са посочени в приложение IIа.
3. Услуги, предоставяни чрез 
мрежата от името на други програми 
на Съюза, се финансират от тези 
програми.
4. С оглед приемането на по-
нататъшни мерки за подобряване 
функционирането на мрежата, 
Комисията прави преглед на 
различните структури на управление 
и потребителски тенденции в 
държавите членки в сътрудничество 
с организациите на МСП и агенциите 
за иновации.

Or. en

Изменение 381
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Действия, свързани с информиране, 

консултиране и наблюдение на 
предприятията

1. Комисията следва да улесни 
достъпа на организациите на МСП до 
програмите на Съюза и да предвиди 
мерки за техническа помощ с цел 
информиране и консултиране на 
МСП.
2. С оглед по-нататъшното 
подобряване на 
конкурентоспособността и достъпа 
до пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“, чиято 



AM\908222BG.doc 39/116 PE492.830v01-00

BG

дейност следва да се определи в 
консултации с европейските 
представителни организации на 
МСП.

Or. es

Обосновка

Един от приоритетите следва да бъде гарантиране на достъпа на всички МСП до 
информация, консултиране и наблюдение.

Изменение 382
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Действия за подобряване на помощта

за МСП и достъпа до услугите за 
подкрепа

1. С цел да се гарантира 
непрекъснатост на действията, 
насочени към улесняване на достъпа 
до информация и съвети на МСП, 
Комисията поддържа подкрепата си 
за мрежата „Enterprise Europe“ 
(EEN). За да се подобри достъпът на 
МСП до информация и да се насърчи 
последователното подпомагане, тази 
мрежа осъществява тясно 
сътрудничество с различните 
налични мрежи на местно, 
регионално и национално равнище.
2. Комисията подкрепя също така 
действията за подпомагане на МСП, 
осъществявани от техните 
представителни организации на 
европейско и национално равнище, и в 
частност техните действия, 
насочени към:
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– изпълнение на програмата,
– привеждане на МПС в 
съответствие с нормативната 
уредба на Общността,
– улесняване на достъпа на МПС до 
европейските програми и 
финансиране,
– идентифициране на добри практики 
и сътрудничество между тези 
организации.
3. В рамките на мерките за 
изпълнение на настоящия член 
Комисията обръща специално 
внимание на микро- и малките 
предприятия, както и на 
съответствието на предприетите 
действия с параграфи 1 и 2.

Or. fr

Обосновка

Взаимодействието и рационализирането на действията, насочени към подпомагане и 
подкрепа на МСП, трябва да бъдат насърчавани, с цел да се върви към изграждането 
на единно гише за обслужване.

Изменение 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
програмата Комисията приема годишна 
работна програма в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 16, параграф 2. В годишните 
работни програми се определят 
преследваните цели, очакваните 
резултати, методът на изпълнение и 
общият размер на средствата. В тях 
също така се включва описание на 

1. За целите на изпълнението на 
програмата Комисията приема отделно 
годишни работни програми за 
финансови и нефинансови 
инструменти в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 16, параграф 2. В годишните 
работни програми се определят 
преследваните цели, очакваните 
резултати, методът на изпълнение и 
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действията, които ще бъдат 
финансирани, посочва се сумата, 
разпределена за всяко действие, и 
ориентировъчен график на 
изпълнението, както и подходящи 
показатели за мониторинг на 
ефективността при постигането на 
резултатите и изпълнението на целите. 
За безвъзмездните средства в тях се 
включват приоритетите, основните 
критерии за оценка и максималния 
процент на съфинансиране.

общият размер на средствата. В тях 
също така се включва описание на 
действията, които ще бъдат 
финансирани, посочва се сумата, 
разпределена за всяко действие, и 
ориентировъчен график на 
изпълнението, профил на плащанията, 
ключова информация за финансовите 
инструменти, като например нивото
на гаранция и връзката с „Хоризонт 
2020“, както и подходящи показатели за 
мониторинг на ефективността при 
постигането на резултатите и 
изпълнението на целите. За 
безвъзмездните средства в тях се 
включват приоритетите, основните 
критерии за оценка и максималния 
процент на съфинансиране.

Or. en

Обосновка

Важно е да се осигури съгласуваност между финансовите инструменти на 
Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) и 
„Хоризонт 2020“.

Изменение 384
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията следва да насърчава 
създаването на интегрирани и 
ориентирани към потребителите 
онлайн системи в държавите членки
в подкрепа на предоставянето на 
достъп до цялата информация и 
програми, касаещи МСП, като 
например процедури по 
кандидатстване, срокове, правила и 
разпоредби, преглед на активните и 
завършени проекти и на докладите.
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Or. en

Изменение 385
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Работната програма се изготвя в
консултация с организациите на 
заинтересованите страни, 
включително представителни 
организации на МСП както и други 
заинтересовани страни, като 
например органи по стандартизация, 
трудови и екологични организации.

Or. en

Изменение 386
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Изготвянето, прилагането и 
оценката на годишната програма са 
предмет на консултации с 
европейските стопански организации
и организациите на МСП.

Or. fr

Изменение 387
Henri Weber
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Изготвянето, прилагането и 
оценката на годишната програма са 
предмет на консултации с 
европейските стопански организации
и организациите на МСП.

Or. fr

Изменение 388
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откриване на добри практики и 
подходи на политиката и тяхното 
доразвиване;

б) откриване и разпространяване на 
добри практики и подходи на 
политиката и тяхното доразвиване;

Or. en

Изменение 389
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) откриване на добри практики и 
подходи на политиката и тяхното 
доразвиване;

б) откриване на добри практики и 
подходи на политиката и тяхното 
доразвиване и разпространяване;

Or. en
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Изменение 390
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценки на въздействието на мерките 
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, с оглед набелязване на 
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени, или области, в които е 
необходимо да бъдат предложени нови 
законодателни мерки;

в) оценки на въздействието на мерките 
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, по-конкретно на МСП 
и микропредприятията, с оглед 
набелязване на области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени, или области, в които е 
необходимо да бъдат предложени нови 
законодателни мерки;

Or. fr

Изменение 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценки на въздействието на мерките
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, с оглед набелязване на 
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени, или области, в които е 
необходимо да бъдат предложени
нови законодателни мерки;

в) проверки за уместност на 
действащото законодателство и
оценки на въздействието на нови мерки
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, с оглед набелязване на
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени, и да се гарантира, че 
тежестите за МСП са сведени до 
минимум в областите, в които се
предлагат нови законодателни мерки;

Or. en
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Изменение 392
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 11 — параграф 1 — буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценки на въздействието на мерките 
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на
предприятията, с оглед набелязване на 
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени, или области, в които е 
необходимо да бъдат предложени нови 
законодателни мерки;

в) оценки на въздействието на мерките 
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, по-конкретно на МСП 
и микропредприятията, с оглед 
набелязване на области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени, или области, в които е 
необходимо да бъдат предложени нови 
законодателни мерки;

Or. fr

Изменение 393
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценки на въздействието на мерките 
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, с оглед набелязване на 
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат
опростени, или области, в които е 
необходимо да бъдат предложени нови 
законодателни мерки;

в) оценки на въздействието на мерките 
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, с оглед набелязване на 
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени, или области, в които е 
необходимо да бъдат предложени нови 
законодателни мерки, при провеждане 
на тест на МСП, следващ принципа 
„мисли първо за малките“ и включващ 
задълбочен анализ на всички 
възможности за улесняване на
микропредприятията;

Or. de
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Изменение 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценки на въздействието на мерките
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, с оглед набелязване на 
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени, или области, в които е 
необходимо да бъдат предложени
нови законодателни мерки;

в) проверки за уместност на 
действащото законодателство и
оценки на въздействието на нови мерки
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, с оглед набелязване на
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени или в които могат да бъдат 
направени специални изключения за 
МСП и да се гарантира, че 
тежестите за МСП са сведени до 
минимум в областите, в които се 
предлагат нови законодателни мерки;

Or. en

Обосновка

Проверките за уместност са важни и за да се преразгледа действащото 
законодателство на ЕС в опит да бъдат сведени до минимум тежестите за 
предприятията в ЕС, по-специално за МСП.

Изменение 395
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценяване на законодателството, 
което засяга предприятията, специфична
промишлена политика и мерки, 
свързани с конкурентоспособността.

г) оценяване на законодателството, 
което засяга предприятията, по-
конкретно МСП, като се обръща 
специално внимание на микро- и 
малките предприятия, специфичната
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промишлена политика и мерките, 
свързани с конкурентоспособността.

Or. en

Обосновка

В буква г) относно „оценяването на законодателството, което засяга 
предприятията“, следва да се изясни, че тези две мерки ще бъдат осъществени със 
специален акцент върху МСП и по-специално върху малките и микропредприятия. Това 
е и прагматичното приложение на принципа „мисли първо за малките“.

Изменение 396
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценяване на законодателството, 
което засяга предприятията, специфична
промишлена политика и мерки, 
свързани с конкурентоспособността;

г) оценяване на законодателството, 
което засяга предприятията, и по-
конкретно МСП и 
микропредприятията, специфичната
промишлена политика и мерките, 
свързани с конкурентоспособността;

Or. fr

Изменение 397
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценяване на законодателството, 
което засяга предприятията, специфична
промишлена политика и мерки, 
свързани с конкурентоспособността.

г) оценяване на законодателството, 
което засяга предприятията, по-
конкретно МСП, специфичната
промишлена политика и мерките, 
свързани с конкурентоспособността.

Or. en
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Изменение 398
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 11 — параграф 1 — буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценяване на законодателството, 
което засяга предприятията, специфична
промишлена политика и мерки, 
свързани с конкурентоспособността;

г) оценяване на законодателството, 
което засяга предприятията, и по-
конкретно МСП и 
микропредприятията, специфичната
промишлена политика и мерките, 
свързани с конкурентоспособността;

Or. fr

Изменение 399
Henri W, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) проследяване и оценка на 
изпълнението на „Small Business Act“ 
и на принципа „мисли първо за 
малките“.

Or. fr

Изменение 400
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките за подкрепа, посочени в 2. Мерките за подкрепа, посочени в 
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параграф 1, не представляват 
непременно част от годишните работни 
програми по член 10.

параграф 1, представляват част от 
годишните работни програми по 
член 10.

Or. en

Изменение 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките за подкрепа, посочени в 
параграф 1, не представляват 
непременно част от годишните работни 
програми по член 10.

2. Мерките за подкрепа, посочени в 
параграф 1, не представляват 
непременно част от годишните работни 
програми по член 10 и не следва да 
възлизат на повече от [2,5 %] от
финансовия пакет на програмата.

Or. en

Изменение 402
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията изготвя годишен 
мониторингов доклад, в който 
разглежда ефикасността и 
ефективността на получилите подкрепа
действия от гледна точка на 
финансовото им изпълнение, 
резултатите и, когато е възможно, 
въздействието им. Докладът включва 
информация за размера на разходите, 
свързани с климата, и въздействието на 
подкрепата върху целите в областта на 
изменението на климата, доколкото 

2. Комисията изготвя годишен 
мониторингов доклад, в който 
разглежда ефикасността и 
ефективността на получилите подкрепа 
действия от гледна точка на 
финансовото им изпълнение, 
резултатите и, когато е възможно, 
въздействието им. Докладът включва 
информация за размера на разходите, 
свързани с климата, и въздействието на 
подкрепата върху целите в областта на 
изменението на климата, доколкото 
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събирането на тази информация не води 
до неоправдана административна тежест 
за МСП.

събирането на тази информация не води 
до неоправдана административна тежест 
за МСП. Годишният доклад се 
представя пред компетентната 
комисия на Европейския парламент и 
се прави публично достояние.

Or. en

Изменение 403
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не по-късно от 2018 г. Комисията 
изготвя доклад за оценка относно 
постигането на целите на всички 
действия, получили подкрепа по 
програмата, на равнище резултати и 
въздействие, ефективността на 
използването на средствата и 
европейската добавена стойност с оглед 
вземането на решение за подновяване, 
изменение или прекратяване на мерките. 
В доклада за оценка се разглеждат и 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
релевантността на всички поставени 
цели, както и приносът на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В него 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки;

3. Не по-късно от 2018 г. Комисията 
изготвя доклад за оценка относно 
постигането на целите на всички 
действия, получили подкрепа по 
програмата, на равнище резултати и 
въздействие, ефективността на 
използването на средствата, степента 
на достъпност сред целевите групи и 
европейската добавена стойност с оглед 
вземането на решение за подновяване, 
изменение или прекратяване на мерките. 
В доклада за оценка се разглеждат и 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
релевантността на всички поставени 
цели, както и приносът на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В него 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки.

Or. en

Изменение 404
Jürgen Creutzmann
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Разработва се набор от ключови 
показатели за изпълнението, който 
да представлява основа за оценяване 
на степента, в която са постигнати 
целите на получилите подкрепа по 
програмата действия. Те се измерват 
спрямо предварително определени 
изходни стойности, които отразяват 
ситуацията преди изпълнението на 
действията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като показателите ще бъдат определени от съзаконодателите по настоящия 
регламент, не е необходимо да се разработват допълнителни показатели.

Изменение 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Разработва се набор от ключови 
показатели за изпълнението, който да 
представлява основа за оценяване на 
степента, в която са постигнати целите 
на получилите подкрепа по програмата 
действия. Те се измерват спрямо 
предварително определени изходни 
стойности, които отразяват ситуацията 
преди изпълнението на действията.

5. Разработва се набор от ключови 
показатели за изпълнението в
сътрудничество с експерти и 
съответните заинтересовани 
страни, в това число представителни 
организации на МСП, регионални 
органи и финансови посредници, който 
да представлява основа за оценяване на 
степента, в която са постигнати целите 
на получилите подкрепа по програмата 
действия. Те се измерват спрямо 
предварително определени изходни 
стойности, които отразяват ситуацията 
преди изпълнението на действията.
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Or. en

Изменение 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми.

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП, като 
се обръща специално внимание на
фазите на започване на дейност и на 
прехвърляне. Финансовите инструменти 
включват капиталов механизъм и 
механизъм за гарантиране на заеми.
Разпределянето на средства за 
различните механизми се основава на 
пазарното търсене и отчита 
становищата на представителните 
организации на МСП, регионалните 
органи и финансовите посредници.

Or. en

Изменение 407
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми.

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми. Финансовите 
инструменти следва да могат да се 
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използват във всеки етап от 
жизнения цикъл на МСП.

Or. de

Изменение 408
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми.

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми. Дълговите 
инструменти имат приоритет при 
разпределянето на средствата.

Or. en

Изменение 409
Henri W, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми.

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП и/или 
за МСП във всички етапи от техния 
жизнен цикъл. Финансовите 
инструменти включват капиталов 
механизъм и механизъм за гарантиране 
на заеми.

Or. fr



PE492.830v01-00 54/116 AM\908222BG.doc

BG

Изменение 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми.

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за МСП, които се намират във фаза 
на започване на дейност и растеж.
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми.

Or. en

Изменение 411
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми.

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за новосъздадени и за ориентирани към 
растеж и укрепване МСП. Финансовите 
инструменти включват капиталов 
механизъм и механизъм за гарантиране 
на заеми.

Or. it

Обосновка

В съответствие с измененията в член 8.
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Изменение 412
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Капиталовият механизъм на 
Програмата за 
конкурентоспособност и за МСП —
Капиталов механизъм за растеж 
(КМР) — функционира като кредитен 
прозорец на единен капиталов 
финансов инструмент на ЕС, който 
подпомага растежа на 
предприятията на ЕС и 
научноизследователската, 
развойната и иновационната дейност 
от най-ранен етап (включително 
етапа на подготовка) до етапа на 
растеж и получава финансова 
подкрепа по „Хоризонт 2020“ и по 
настоящата програма.
КМР използва същия механизъм на 
изпълнение като капиталовия 
механизъм за 
научноизследователската, 
развойната и иновационната 
дейност, който предстои да бъде 
създаден по „Хоризонт 2020“, в 
съответствие с условията, изложени 
по-долу.
Механизмът за гарантиране на заеми 
(МГЗ) се изпълнява като част от 
единен дългов финансов инструмент 
на ЕС за растежа на предприятията 
на ЕС и научноизследователската, 
развойната и иновационната 
дейност, като се използва същият 
механизъм на изпълнение като този 
на ориентирания към потребностите 
на МСП кредитен прозорец на 
дълговия механизъм по „Хоризонт 
2020“ (ИПР II), в съответствие с 
условията, изложени по-долу. 
Капиталовият механизъм и 
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механизмът за гарантиране на заеми 
отговарят на разпоредбите относно 
финансовите инструменти на 
Финансовия регламент и на 
делегирания акт, с който се заменят 
правилата за прилагане, както и на 
по-подробните специфични 
оперативни изисквания, които ще 
бъдат формулирани в насоките на 
Комисията.
Капиталовият механизъм и 
механизмът за гарантиране на заеми 
ще допълват използваните от 
държавите членки финансови 
инструменти за МСП в рамките на 
политиката на сближаване. Когато е 
целесъобразно, капиталовият 
механизъм и механизмът за 
гарантиране на заеми могат да 
допускат обединяване на финансови 
средства с държави членки, които 
желаят да участват с част от 
структурните фондове, заделени за 
тях в съответствие с [член 33, 
параграф 1, буква а) от Регламента за 
структурните фондове]. 
Постъпленията и плащанията във 
връзка с Механизма в подкрепа на 
иновативните МСП и тези с висок 
растеж (GIF 2) по Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации се отпускат за Програмата 
за конкурентоспособност и за МСП. 
Финансовите инструменти за 
ориентирани към растеж МСП се 
изпълняват в съответствие с 
приложимите правила на ЕС за 
държавните помощи.

Or. sl

Изменение 413
Romana Jordan
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. КМР е насочен към фондове, които 
предоставят рисков капитал и 
финансиране тип „мецанин“, като 
например подчинени заеми и заеми с 
участие в печалбата, на предприятия
в процес на разширяване или в етап на 
растеж и по-специално на 
извършващите трансгранична 
дейност, като същевременно има 
възможност за инвестиции в 
предприятия на по-ранни етапи от 
развитието им в съчетание с 
капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност по „Хоризонт 
2020“. Във втория случай 
инвестициите от КМР не 
надвишават 20 % от общия размер на 
инвестициите на ЕС, с изключение на 
случаите на многоетапни фондове, 
при които финансирането от КМР и 
от капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност ще се 
предоставя пропорционално в 
зависимост от инвестиционната 
политика на фондовете. КМР избягва 
изкупуване или заместващ капитал, 
предназначен за прекратяване на 
дейността на придобито дружество. 
Комисията може да реши да измени 
20-процентния праг в зависимост от 
променящите се пазарни условия. 
Подкрепата се предоставя под 
формата на един от следните видове 
инвестиции:
а) директно от Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) или от 
други субекти, на които е възложено 
изпълнението от името на 
Комисията; или
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б) чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, или инвестиционни 
механизми, които извършват 
инвестиции през граница и са 
създадени от ЕИФ, или други субекти, 
на които е възложено изпълнението 
от името на Комисията, заедно с 
частни инвеститори и/или 
национални публични финансови 
институции;

Or. sl

Изменение 414
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. МГЗ се управлява от ЕИФ или 
други субекти, на които е възложено 
изпълнението от името на 
Комисията. Чрез механизма се 
предоставят:
а) насрещни гаранции и други 
механизми за поделяне на риска за 
гаранционни схеми;
б) преки гаранции и други механизми 
за поделяне на риска за всички други 
финансови посредници, които 
отговарят на условията за 
допустимост.
МГЗ се състои от следните две 
действия:
първо действие — дългово 
финансиране чрез заеми, включително 
подчинени заеми и заеми с участие в 
печалбата, или лизинг — намалява 
специфичните трудности, пред 
които са изправени МСП при достъпа 
до финансиране поради това, че са 
възприемани като високорискови, или 
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поради факта, че не разполагат с 
достатъчно обезпечение; 
второ действие — секюритизация на 
портфейлите с дългово финансиране 
на МСП — мобилизира допълнително 
дългово финансиране за МСП при 
подходящи механизми на поделяне на 
риска с целевите институции. 
Подкрепата за посочените операции 
зависи от поемането на ангажимент 
от институциите източници за 
използване на значителна част от 
произтичащата ликвидност или от 
мобилизирания капитал за отпускане 
на нови заеми за МСП в един разумен 
срок. Размерът на това ново дългово 
финансиране се изчислява в 
зависимост от размера на риска на 
гарантирания портфейл и се договаря 
заедно със срока индивидуално с всяка 
институция източник.
С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми с минимален 
матуритет 12 месеца. МГЗ е 
разработен по такъв начин, че ще 
бъде възможно да се докладва за 
получилите подкрепа иновационни 
МСП, както по отношение на техния 
брой, така и на обема на заемите.

Or. sl

Изменение 415
Henri W, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е целесъобразно, финансовите 
инструменти за ориентирани към растеж 
МСП могат да се комбинират с други 
финансови инструменти, създадени от 

2. Когато е целесъобразно, финансовите 
инструменти за ориентирани към растеж 
МСП и/или за МСП във всички етапи 
от техния жизнен цикъл могат да се 
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държавите членки и техните 
управляващи органи в съответствие с 
[член 33, параграф 1, буква а) от 
Регламент (ЕС) № ХХХ/201Х [новия 
Регламент за структурните фондове]], и 
с безвъзмездни средства, предоставени 
от Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

комбинират с други финансови 
инструменти, създадени от държавите 
членки и техните управляващи органи в 
съответствие с [член 33, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/201Х [новия Регламент за 
структурните фондове]], и с 
безвъзмездни средства, предоставени от 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е целесъобразно, финансовите 
инструменти за ориентирани към 
растеж МСП могат да се комбинират с 
други финансови инструменти, 
създадени от държавите членки и 
техните управляващи органи в 
съответствие с [член 33, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/201Х [новия Регламент за 
структурните фондове]], и с 
безвъзмездни средства, предоставени от 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

2. Когато е целесъобразно, финансовите 
инструменти за МСП могат да се 
комбинират с други финансови 
инструменти, създадени от държавите 
членки и техните управляващи органи в 
съответствие с [член 33, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/201Х [новия Регламент за 
структурните фондове]], и с 
безвъзмездни средства, предоставени от 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е целесъобразно, финансовите 
инструменти за ориентирани към 
растеж МСП могат да се комбинират с 
други финансови инструменти, 
създадени от държавите членки и 
техните управляващи органи в 
съответствие с [член 33, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/201Х [новия Регламент за 
структурните фондове]], и с 
безвъзмездни средства, предоставени от 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

2. Когато е целесъобразно, финансовите 
инструменти за МСП могат да се 
комбинират с други финансови 
инструменти, създадени от държавите 
членки и техните управляващи органи в 
съответствие с [член 33, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/201Х [новия Регламент за 
структурните фондове]], и с 
безвъзмездни средства, предоставени от 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Капиталовият механизъм и 
механизмът за гарантиране на заеми 
могат да допълват използваните от 
държавите членки финансови 
инструменти за МСП в рамката на 
политиката на сближаване.

Or. en

Изменение 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато е целесъобразно, 
капиталовият механизъм и 
механизмът за гарантиране на заеми 
допускат обединяване на финансови 
средства с държави членки и/или 
региони, които желаят да участват с 
част от структурните фондове, 
заделени за тях в съответствие с 
[член 33, параграф 1, буква а) от 
Регламента за структурните 
фондове]).

Or. en

Изменение 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Финансовите инструменти по 
програмата се управляват в тясна 
координация с дълговите и 
капиталовите механизми по 
„Хоризонт 2020“ с цел да се създаде
единен инструмент за посредниците 
и да се даде възможност на МСП да 
определят програмата, която най-
добре отговаря на техните нужди,
посредством един общ източник на 
информация.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде ясно, че макар да не може да се очаква финансовите посредници да 
кандидатстват за финансови инструменти едновременно по COSME и „Хоризонт 
2020“, двете програми следва да се координират тясно, за да предложат единен 
инструмент на посредниците и да насочат МСП към програмата за подкрепа, която 
най-добре отговаря на техните нужди посредством един общ източник на 
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информация, например чрез специализиран уебсайт на ЕС.

Изменение 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията и държавите членки 
предприемат съответните мерки за
разпространяване на информация за 
наличните финансови инструменти 
сред МСП и посредниците.

Or. en

Изменение 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Финансовите инструменти за 
МСП се изпълняват в съответствие с 
приложимото законодателство на 
ЕС относно държавните помощи. 
Условията за евентуално изключване 
на финансовите инструменти от 
правилата за държавна помощ се 
посочват ясно в насоките и 
наръчниците по програмата.

Or. en

Обосновка

За да се опростят процедурите и да се улесни достъпът до COSME, условията за 
всяко изключване на финансовите инструменти от правилата за държавна помощ 
(например минималният праг или договорните условия) следва да бъдат ясно посочени 
в насоките и наръчниците за COSME.
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Изменение 423
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Необходимо е да се гарантира, че 
информацията относно 
достъпността на финансовите 
инструменти ще достигне на местно 
равнище. Процедурите за използване 
на финансовите инструменти следва 
да са еднакви във всички държави 
членки, да са опростени и им се даде 
гласност.

Or. it

Изменение 424
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Европейската комисия изготвя 
задължителни договори с финансови 
посредници, които да гарантират 
задължителното условие за даване на 
гласност на съществуването на тези
финансови инструменти

Or. it

Обосновка

Целесъобразно е финансирането, предоставено от Европейската комисия, да бъде 
рекламирано по подходящ и достъпен начин
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Изменение 425
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Предвижда се възможността за 
съчетаване на европейските 
финансови инструменти с 
национално и регионално 
финансиране, както и за 
използването на структурните
фондове като финансова гаранция

Or. it

Обосновка

Предвид необходимостта от достъп на МСП до финансиране, следва да им бъде 
гарантирана възможността да се ползват от всички налични финансови 
инструменти.

Изменение 426
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. Допуска се финансовите 
инструменти да се използват заедно с 
други европейски фондове, и по-
специално със структурните фондове.

Or. it

Изменение 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 14а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Капиталов механизъм за растеж 

(КМР)
1. Капиталовият механизъм на 
Програмата за 
конкурентоспособност и за МСП —
Капиталов механизъм за растеж 
(КМР) — функционира като кредитен 
прозорец на единен капиталов 
финансов инструмент на ЕС, който 
подпомага растежа на 
предприятията на ЕС и 
научноизследователската, 
развойната и иновационната дейност 
от най-ранен етап (включително 
етапа на подготовка) до етапа на 
растеж и получава финансова 
подкрепа по „Хоризонт 2020“ и по 
настоящата програма посредством 
взаимозависими инструменти.
2. КМР е съсредоточен върху фондове, 
от които се предоставят рисков 
капитал и финансиране тип 
„мецанин“, като например подчинени 
заеми и заеми с участие в печалбата, 
на предприятия в процес на 
разширяване или в етап на растеж, и 
по-специално на извършващите 
трансгранична дейност, като 
същевременно има възможност за 
инвестиции в предприятия на по-
ранен етап от развитие в съчетание с 
капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност по „Хоризонт 
2020“. Във втория случай 
инвестициите от КМР не 
надвишават 20 % от общия размер на 
инвестициите на ЕС, с изключение на 
случаите на многоетапни фондове, 
при които финансирането от КМР и 
от капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност ще се 
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предоставя пропорционално въз 
основа на инвестиционната 
политика на фондовете. КМР избягва 
изкупуване или заместващ капитал, 
предназначен за прекратяване на 
дейността на придобито дружество. 
Комисията може да реши да измени 
20-процентния праг в зависимост от 
променящите се пазарни условия.
3. Подкрепата се предоставя под 
формата на един от следните видове 
инвестиции:
а) директно от Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) или от 
други субекти, на които е възложено 
изпълнението от името на 
Комисията; или
б) чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, или инвестиционни 
механизми, които извършват 
инвестиции през граница и са 
създадени от ЕИФ, или други субекти, 
на които е възложено изпълнението 
от името на Комисията, заедно с 
частни инвеститори и/или 
национални публични финансови 
институции.

Or. en

Изменение 428
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Механизъм за гарантиране на заеми

1. Механизмът за гарантиране на 
заеми (МГЗ) предоставя:
а) насрещни гаранции и други 
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механизми за поделяне на риска за 
гаранционни схеми;
б) преки гаранции и други механизми 
за поделяне на риска за всички други 
финансови посредници, които 
отговарят на условията за 
допустимост.
2. МГЗ използва същия механизъм на 
изпълнение, като този на
ориентирания към потребностите на 
МСП кредитен прозорец на дълговия 
механизъм по „Хоризонт 2020“. Той се 
състои от:
а) дългово финансиране чрез 
гарантиране на заеми, включително 
подчинени заеми и заеми с участие в 
печалбата, или лизинг, с което се 
намаляват специфичните трудности, 
пред които са изправени МСП при 
достъпа до финансиране поради това, 
че са възприемани като 
високорискови, или поради факта, че 
не разполагат с достатъчно 
обезпечение;
б) секюритизация на портфейлите с 
дългово финансиране на МСП, с което 
се мобилизира допълнително дългово 
финансиране за МСП при подходящи 
механизми на поделяне на риска с 
целевите институции. Подкрепата за 
посочените операции зависи от 
поемането на ангажимент от 
институциите източници за 
използване на значителна част от 
произтичащата ликвидност или от 
мобилизирания капитал за отпускане 
на нови заеми за МСП в разумен срок. 
Размерът на това ново дългово 
финансиране се изчислява в 
зависимост от размера на риска на 
гарантирания портфейл и се договаря 
заедно със срока индивидуално с всяка 
институция източник.
в) с изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 1 000 000 
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евро и с минимален матуритет 12 
месеца. МГЗ е разработен по такъв 
начин, че ще бъде възможно да се 
докладва за получилите подкрепа 
иновационни МСП както по 
отношение на техния брой, така и на 
обема на заемите.

Or. en

Изменение 429
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Капиталов механизъм за растеж 

(КМР)
1. Капиталовият механизъм за 
растеж (КМР) е съсредоточен върху 
фондове, от които се предоставят: 
рисков капитал и финансиране тип 
„мецанин“, като например подчинени 
заеми или заеми с участие в 
печалбата, на предприятия в процес 
на разширяване или в етап на 
растеж, и по-специално на 
извършващите трансгранична 
дейност, като същевременно има 
възможност за инвестиции във 
фондове за по-ранни етапи от 
развитието в съчетание с 
капиталовия механизъм за научни 
изследвания и иновации по „Хоризонт 
2020“ и предоставяне на механизми за 
съфинансиране за „бизнес ангели“. В 
случая на инвестиции на ранен етап, 
инвестициите от КМР не 
надвишават 20 % от общия размер на 
инвестициите на Съюза, с изключение 
на случаите на многоетапни фондове 
и фондове, инвестиращи в други 
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фондове, при които финансирането 
от КМР и от капиталовия механизъм 
за научни изследвания и иновации ще 
се предоставя пропорционално въз 
основа на инвестиционната 
политика на фондовете. Комисията 
избягва изкупуване или заместващ 
капитал, предназначен за 
прекратяване на дейността на 
придобито дружество. Комисията 
може да реши да измени 20-
процентния праг в зависимост от 
променящите се пазарни условия.
2. Капиталовият механизъм на 
програмата, КМР, функционира като 
кредитен прозорец на единен 
капиталов финансов инструмент на 
Съюза, който подпомага растежа на 
предприятията на Съюза и научните 
изследвания и иновациите от най-
ранен етап (включително етапа на 
подготовка) до етапа на растеж и 
получава финансова подкрепа по 
„Хоризонт 2020“ и по настоящата 
програма.
КМР използва същия механизъм на 
изпълнение като капиталовия 
механизъм за научни изследвания и 
иновации, който предстои да бъде 
създаден по „Хоризонт 2020“.
3. Подкрепата от КМР се предоставя 
под формата на един от следните 
видове инвестиции:
а) директно от Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) или от 
други субекти, на които е възложено 
изпълнението от името на 
Комисията; или
б) чрез публични и частни фондове, 
инвестиращи в други фондове, или 
инвестиционни механизми, които 
извършват инвестиции през граница и 
са създадени от ЕИФ, или други 
субекти, на които е възложено 
изпълнението от името на 
Комисията, заедно с частни 
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инвеститори и/или публични 
финансови институции.
4. КМР инвестира в посреднически 
фондове за рисков капитал, 
инвестиращи в МСП, обикновено в 
тяхната фаза на разширяване и 
растеж. Инвестициите по КМР са 
дългосрочни, тоест обикновено 
заемат от 5 до 15-годишни позиции 
във фондове за рисков капитал. При 
всички случаи животът на 
инвестициите по КМР не надвишава
20 години, считано от подписването 
на споразумението между Комисията 
и образуванието, на което е поверено 
неговото изпълнение.

Or. fr

Изменение 430
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 14б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14б
Механизъм за гарантиране на заеми

Предвид изключително трудната 
ситуация на европейския пазар на 
рисков капитал и като се отчита 
спешността на ситуацията, следва 
да се направи възможно създаването 
до края на следващия бюджетен 
период 2014—2020 г. на пилотен 
проект за механизъм за гарантиране 
на заеми, който да се финансира 
частично от неоползотворени 
фондове на Общността в 
партньорство с други инвеститори.

Or. fr
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Обосновка

Рисковият капитал е жизнено необходим източник на финансиране на новосъздадени 
иновативни предприятия, както и на бързо развиващи се европейски МСП, за които се 
оказва трудно да получат достъп до банково кредитиране. Създаването на пилотен 
проект за фонд за рисков капитал, с което да се даде възможност за увеличаване в 
най-голяма степен на ефекта на лоста на бюджета на Общността, ще спомогне за 
справяне с кризата. По този начин ЕС ще разполага с оперативен финансов 
инструмент за началото на следващата финансова рамка (2014—2020 г.).

Изменение 431
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията се подпомага от комитет, 
който предоставя консултации на 
заинтересованите страни. Комитетът 
представлява комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. fr

Изменение 432
Kent Johansson

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. В състава 
на комитета се насърчава 
равновесието между половете.

Or. en
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Изменение 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато 
комитетът не даде становище, 
Комисията не приема проекта на 
акта за изпълнение и се прилага 
член 5, параграф 4, трета алинея от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение ще означава, че предложената годишна работна програма 
не може да се приеме при наличието на ситуация „без становище“ (т.е. ако 
блокиращото малцинство е против). При тези обстоятелства ще се наложи 
Комисията или да коригира своето предложение, или да го отнесе към апелативния 
комитет.

Изменение 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 18 във 
връзка с промени в подробните данни
за специфичните действия, включени
в приложение II към настоящия 
регламент, ако това се наложи от 
събитията на икономическия пазар, 
или в съответствие с резултатите, 
постигнати от механизма за 
гарантиране на заеми на Рамковата 

2. По отношение на финансовите 
инструменти на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
18 във връзка с промени в дела на 
инвестициите от КМР спрямо 
общите инвестиции на ЕС във
фондове за рисков капитал, насочени 
към предприятия в ранен етап на 
развитие, и състава на 
секюритизираните кредитни 
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програма за конкурентоспособност и 
иновации и инструмента за поделяне 
на риска на 7-ма рамкова програма за 
механизма за финансиране с поделяне 
на риска.

портфейли.

Or. en

Изменение 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в случай на бързо изменящи 
се икономически условия например 
това се налага поради наложителни 
причини за спешност, към 
делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член, се прилага 
процедурата, предвидена в член 19.

заличава се

Or. en

Изменение 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Процедура по спешност
1. Делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член, влизат в 
сила незабавно и се прилагат, докато 
не бъдат представени възражения в 
съответствие с параграф 2. В 
нотификацията относно делегирания 
акт до Европейския парламент и 
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Съвета се посочват причините за 
използването на процедурата по 
спешност.
2. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в съответствие с 
процедурата, посочена в член 18, 
параграф 5. В такъв случай 
Комисията отменя акта незабавно 
след нотифицирането на решението 
на Европейския парламент или на 
Съвета, с което се представят 
възражения.

Or. en

Изменение 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Процедура по спешност
1. Делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член, влизат в 
сила незабавно и се прилагат, докато 
не бъдат представени възражения в 
съответствие с параграф 2. В 
нотификацията относно делегирания 
акт до Европейския парламент и 
Съвета се посочват причините за 
използването на процедурата по 
спешност.
2. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в съответствие с 
процедурата, посочена в член 18, 
параграф 5. В такъв случай 
Комисията отменя акта незабавно 
след нотифицирането на решението 
на Европейския парламент или на 
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Съвета, с което се представят 
възражения.

Or. en
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Изменение 438
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Приложение І — Обща цел — точка 1 — Укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на Съюза, 
включително в туристическия сектор

Текст, предложен от Комисията

Обща цел: 1. Укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на 
Съюза, включително в туристическия сектор

Показател за въздействието Настояща ситуация Дългосрочна цел и етапна цел (2020 г.)
Повишаване на 
конкурентоспособността на
промишлеността

2009: -3,1 %, 2008 г.: -0,3 %, 2007 г.: +0,7 % Годишен ръст от 1 % и 5 % ръст през 
2015 г.

2009: -3,1 %
Промяна на административната 
тежест върху МСП (брой дни за 
създаване на ново предприятие)

Брой дни за създаване на ново МСП: 7
работни дни

Намаляване на броя на дните за създаване 
на ново МСП: 3 работни дни през 2020 г.

Ръст на промишлената продукция 
на ЕС в екологичните сектори 
(промяна в % спрямо предходната 
година)

Годишен ръст 6—7 % през последните 
години

Средногодишен ръст през следващото 
десетилетие – 8 %; цели се повишаване 
на продукцията с 50 % до 2015 г.
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Изменение, внесено от Парламента

Обща цел: 1. Укрепване на устойчивата конкурентоспособност на предприятията на Съюза, по-
конкретно на МСП

Показател за въздействието Настояща ситуация Дългосрочна цел и етапна цел (2020 г.)
Повишаване на 
конкурентоспособността на МСП в 
Европейския съюз в сравнение с 
конкурентоспособността на МСП 
на основните конкуренти (по-голямо 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС в сравнение с 
основните конкуренти)

2009: -3,1 %, 2008 г.: -0,3 %, 2007 г.: +0,7 % Годишен ръст от 1 %

Промяна в административната и 
регулаторната тежест върху МСП 
(брой дни и разходи за създаване на 
ново предприятие, необходимо време 
за получаване на лицензии и 
разрешителни за започване и 
извършване на специфичната 
дейност на дадено предприятие)

Брой дни за създаване на ново МСП през 
2011 г.: 6,5 работни дни.

Намаляване на броя на дните за създаване 
на ново МСП до 3 работни дни.

Разходи за започване на дейност: 
379 евро.

Намаляване на разходите за започване на 
дейност на 100 евро.1

Брой държави членки, изпълнили целта 
на SBA за намаляване на един месец на 

Брой държави членки, изпълнили целта 
на SBA за намаляване на един месец на 
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времето, необходимо за получаване на 
лицензии и разрешителни (включително 
разрешителни, свързани с околната 
среда) за започване и упражняване на 
конкретната дейност на предприятие: 2

времето, необходимо за получаване на 
лицензии и разрешителни (включително 
разрешителни, свързани с околната 
среда) за започване и упражняване на 
конкретната дейност на предприятие: 
242

Брой държави членки през 2009 г. с 
практика за обслужване „ на едно гише“ 
при създаване на предприятие, така че 
предприемачите да могат да извършват 
всички необходими процедури (например 
регистрация, плащане на данъци, ДДС и 
социални осигуровки) посредством единна 
контактна точка, била тя физическа 
(офис), виртуална (онлайн) или и двете: 
18

Увеличаване на 28 на броя на държавите 
членки с практика за обслужване „ на 
едно гише“ при създаване на предприятие3

Енергоемкост на промишлеността 
на ЕС (крайно потребление на 
електроенергия/брутна добавена 
стойност) (за ЕС-23) 

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020: Да се попълни

Материална производителност 
(брутна добавена стойност/тон 
вътрешно потребление на 
материали) (за ЕС-27)

2000: 0,29, 2003: 0,30, 2005: 0,29, 2006: 0,30, 
2007: 0,30

2020: Да се попълни

Дял на предлагането от МСП от ЕС 
на щадящи околната среда продукти 
или услуги 

2011: 26 % 2020: 38 %
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________________

1 Заключенията на Съвета за 
конкурентоспособност от 31 май 2011 г. 
включват призив към държавите членки 
„за намаляване времето за създаване на 
нови предприятия до 3 работни дена и 
разходите до 100 EUR до 2012 г.“
2 В прегледа на SBA държавите членки се 
приканват да „намалят времето, 
необходимо за получаване на лицензии и 
разрешителни (включително 
разрешителни, свързани с околната 
среда) за започване и упражняване на 
конкретната дейност на предприятие на 
един месец до края на 2013“. 24 държави 
членки вече са намалили този срок до 3 
месеца.
3Според заключенията на Съвета от 
пролетта на 2006 г.„всички държави 
членки трябва да имат система за 
обслужване „на едно гише“ или неин 
еквивалент, така че всички формалности 
по създаването на дружество да могат да 
се извършват на едно място.“

Or. en
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Изменение 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І — Обща цел —точка 1 — Укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на Съюза, 
включително в туристическия сектор

Текст, предложен от Комисията

Обща цел: 1. Укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на Съюза, 
включително в туристическия сектор

Показател за въздействието Настояща ситуация Дългосрочна цел и етапна цел (2020 г.)
Повишаване на 
конкурентоспособността на 
промишлеността

2009: -3,1 %, 2008 г.: -0,3 %, 2007 г.: +0,7 
%

Годишен ръст от 1 % и 5 % ръст през 
2015 г.

Промяна на административната 
тежест върху МСП (брой дни за 
създаване на ново предприятие)

Брой дни за създаване на ново МСП: 7 
работни дни

Намаляване на броя на дните за създаване 
на ново МСП: 3 работни дни през 2020 г. 

Ръст на промишлената продукция на 
ЕС в екологичните сектори (промяна 
в % на спрямо предходната година)

Годишен ръст 6—7 % през последните 
години

Средногодишен ръст през следващото 
десетилетие – 8 %; цели се повишаване на 
продукцията с 50 % до 2015 г.

Изменение, внесено от Парламента
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Обща цел: 1. Укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на Съюза, 
включително в туристическия сектор

Показател за въздействието Настояща ситуация Дългосрочна цел и етапна цел (2020 г.)
Повишаване на 
конкурентоспособността на 
промишлеността

2009: -3,1 %, 2008 г.: -0,3 %, 2007 г.: +0,7 % Годишен ръст от 1 % и 5 % ръст през 2015 г.

Промяна на административната тежест 
върху МСП (брой дни за създаване на 
ново предприятие и разходи)

Брой дни за създаване на ново МСП: 7 
работни дни

Намаляване на броя на дните за създаване 
на ново МСП: 3 работни дни през 2020 г. 
Разходи: под средната стойност за висок 
доход на ОИСР.

Ръст на промишлената продукция на 
ЕС в екологичните сектори (промяна в 
% на спрямо предходната година)

Годишен ръст 6—7 % през последните 
години

Средногодишен ръст през следващото 
десетилетие – 8 %; цели се повишаване на 
продукцията с 50 % до 2015 г.

Or. en

Изменение 440
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на предприятията 
на ЕС, включително в туристическия сектор – Дейности за подобряване на конкурентоспособността

Текст, предложен от Комисията

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС, включително в туристическия сектор

Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Дейности за подобряване на 
конкурентоспособността 
Брой на приетите мерки за 
опростяване 

Програмата на Комисията за опростяване
беше актуализирана през 2010 г. и напредва 
по план към намаляване на бюрократичните 
пречки с 25 % през 2012 г. До 2010 г. са се 
осъществявали по пет мерки за опростяване 
на година.

Около 7 мерки за опростяване на година

Брой на проверките за „пригодност“ на 
качеството и добавената стойност на 
дейностите

През 20120 г. бяха направени четири 
проверки за „пригодност“ с участието на 
заинтересованите страни – за политиките в 
областта на околната среда, транспорта, 
заетостта и промишлеността. Получената 
обратна информация включваше коментари 
относно законодателството и добавената 
стойност на дейностите.

Подходът за получаване на информация 
чрез проверки за „пригодност“ ще се 
прилага и за други политики и ще доведе до 
положително въздействие на опростяването 
върху промишлеността. Предвиждат се до 
дванадесет проверки за „пригодност“ с цел 
по-добро законотворчество.

Равнище на приемане от дружествата 
на европейските инструменти за 

Приблизително 35 000 сертификации на 
системи за управление на околната среда по 

Значителен брой дружества извършват 
мониторинг на своето представяне в 
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устойчива продукция и устойчиви 
продукти, включително схемата по 
управление на околната среда и 
одитиране (EMAS), знака за 
екомаркировка на ЕС и 
екопроектирането.

ISO 14001 и 4 500 регистрации по EMAS, 18 
000 лиценза за знака за екомаркировка на 
ЕС.

областта, използват системи за управление 
на околната среда и постигат подобрения в 
производителността на ресурсите и своето 
представяне по отношение на околната 
среда. Значителна част от производството се 
състои от продукти, при които ресурсите са 
използвани ефикасно и които са 
екологични.

Изменение, внесено от Парламента

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС, включително в туристическия сектор

Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Дейности за подобряване на 
конкурентоспособността 
Брой на приетите мерки за 
опростяване 

Програмата на Комисията за опростяване 
беше актуализирана през 2010 г. и напредва 
по план към намаляване на бюрократичните 
пречки с 25 % през 2012 г. До 2010 г. са се 
осъществявали по 5 мерки за опростяване 
на година.

Около 7 мерки за опростяване на година

Брой на проверките за „пригодност“ на 
качеството и добавената стойност на 
дейностите

През 20120 г. бяха направени четири 
проверки за „пригодност“ с участието на 
заинтересованите страни – за политиките в 
областта на околната среда, транспорта, 

Подходът за получаване на информация 
чрез проверки за „пригодност“ ще се 
прилага и за други политики и ще доведе до 
положително въздействие на опростяването 
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заетостта и промишлеността. Получената 
обратна информация включваше коментари 
относно законодателството и добавената 
стойност на дейностите.

върху промишлеността. Предвиждат се до 
дванадесет проверки за „пригодност“ с цел 
по-добро законотворчество.

Равнище на приемане от дружествата 
на европейските инструменти за 
устойчива продукция и устойчиви 
продукти, включително схемата по 
управление на околната среда и 
одитиране (EMAS), знака за 
екомаркировка на ЕС и 
екопроектирането.

Приблизително 35 000 сертификации на 
системи за управление на околната среда по 
ISO 14001 и 4 500 регистрации по EMAS, 18 
000 лиценза за знака за екомаркировка на 
ЕС.

Значителен брой дружества извършват 
мониторинг на своето представяне в 
областта, използват системи за управление 
на околната среда и информационни 
системи и постигат подобрения в 
производителността на ресурсите и своето 
представяне по отношение на околната 
среда. Значителна част от производството се 
състои от продукти, при които ресурсите са 
използвани ефикасно и които са 
екологични.

Равнище на приемане от 
дружествата на новите технологии

Or. ro

Изменение 441
Patrizia Toia
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Предложение за регламент
Приложение I - Обща цел: Укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на Съюза, включително в 
туристическия сектор - Развитие на политиката на МСП

Текст, предложен от Комисията

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС, включително в туристическия сектор

Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Разработване на политика за МСП
Брой на държавите членки, които 
използват тест за МСП

Брой на държавите членки, които използват 
тест за МСП: 15 държави членки

Брой на държавите членки, които използват 
тест за МСП: 21

По-голяма публичност в рамките на 
ЕС на Европейските награди за 
предприемачество с 
публикации/съобщения в медиите във 
всички държави членки

Брой на публикациите/съобщенията в 
медиите във всички държави членки: 
60 EUR през 2010 г.

Брой на публикациите/съобщенията в 
медиите във всички държави членки: 80

Съкращаване на времето за започване 
на дейност и намаляване на 
сложността на процеса за новите 
предприятия

Съкращаване на времето за започване на 
дейност: 7 работни дни

Съкращаване на времето за започване на 
дейност: 5 работни дни

Изменение, внесено от Парламента

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 
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предприятията на ЕС, включително в туристическия сектор
Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Разработване на политика за МСП
Брой на държавите членки, които 
използват тест за МСП

Брой на държавите членки, които използват 
тест за МСП: 15 държави членки

Брой на държавите членки, които използват 
тест за МСП: 21

По-голяма публичност в рамките на 
ЕС на Европейските награди за 
предприемачество с 
публикации/съобщения в медиите във 
всички държави членки

Брой на публикациите/съобщенията в 
медиите във всички държави членки: 
60 EUR през 2010 г.

Брой на публикациите/съобщенията в 
медиите във всички държави членки: 80

Съкращаване на времето за започване 
на дейност и намаляване на 
сложността на процеса за новите 
предприятия

Съкращаване на времето за започване на 
дейност: 7 работни дни

Съкращаване на времето за започване на 
дейност: 3 работни дни до 2020 г.

Or. it

Изменение 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на предприятията 
на ЕС, включително в туристическия сектор – Разработване на политика за МСП

Текст, предложен от Комисията

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС, включително в туристическия сектор

Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Разработване на политика за МСП
Брой на държавите членки, които 
използват тест за МСП

Брой на държавите членки, които 
използват тест за МСП: 15 държави 
членки

Брой на държавите членки, които 
използват тест за МСП: 21 държави 
членки

По-голяма публичност в рамките на ЕС 
на Европейските награди за 
предприемачество с 
публикации/съобщения в медиите във 
всички държави членки.

Брой на публикациите/съобщенията в 
медиите във всички държави членки: 60 
през 2010 г.

Брой на публикациите/съобщенията в 
медиите във всички държави членки: 80

Съкращаване на времето за започване 
на дейност и намаляване на сложността 
на процеса за новите предприятия

Съкращаване на времето за започване 
на дейност: 7 работни дни

Съкращаване на времето за започване 
на дейност: 5 работни дни

Изменение, внесено от Парламента

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за устойчива конкурентоспособност на предприятията 
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на ЕС, по-конкретно на МСП
Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Разработване на политика за МСП
Брой на държавите членки, които 
използват тест за МСП

Брой на държавите членки, които 
използват тест за МСП: 15 държави 
членки

Брой на държавите членки, които 
използват тест за МСП: 23 държави 
членки

По-голяма публичност в рамките на 
ЕС на Европейските награди за 
предприемачество с 
публикации/съобщения в медиите 
във всички държави членки.

Брой на публикациите/съобщенията в 
медиите във всички държави членки: 60 
през 2010 г.

Брой на публикациите/съобщенията в 
медиите във всички държави членки: 80

Съкращаване на времето за 
започване на дейност и намаляване 
на сложността на процеса за новите 
предприятия

Съкращаване на времето за започване на 
дейност: 7 работни дни

Съкращаване на времето за започване на 
дейност: 4 работни дни

Or. en

Изменение 443
Mario Pirillo
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Предложение за регламент
Приложение I - Обща цел: Укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на Съюза, включително в 
туристическия сектор - Туризъм

Текст, предложен от Комисията

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС, включително в туристическия сектор

Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.

Туризъм
Брой заявления за финансиране Общ брой заявления за финансиране (по 

всички покани за представяне на 
предложения): около 75 годишно (средно 
за 2011 г.)

Общ брой заявления за финансиране (по 
всички покани за представяне на 
предложения): над 100 годишно

Дял на МСП (и тенденция) в 
заявленията за възможности за 
финансиране, свързани с туризма

Към настоящата дата нито една покана 
за представяне на предложения не е била 
насочена пряко към МСП

30 % от поканите за представяне на 
предложения са насочени директно към 
МСП

Брой субекти, приели европейския 
знак за качество в туризма

Към настоящата дата нито един субект 
не е приел европейския знак за качество в 
туризма (действие в процес на 
разработване)

Обхванати са 50 % от схемите за оценка, 
които отговарят на условията за 
участие в инициативата за европейски 
знак за качество в туризма

Брой дестинации, приели моделите 
за устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите 
европейски дестинации

Общ брой наградени най-добри европейски 
дестинации: 98 (средно 10 годишно: през 
2007 г. — 10, през 2008 г. — 20, през 2009 г. 
— 22, през 2010 г. — 25, през 2011 — 21)

200 или повече дестинации са приели 
моделите за устойчиво развитие на 
туризма, насърчавани от най-добрите 
европейски дестинации (до 30 годишно)
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Изменение, внесено от Парламента

заличава се заличава се заличава се

Or. it

Изменение 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на предприятията 
на ЕС, включително в туристическия сектор – Туризъм

Текст, предложен от Комисията

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС, включително в туристическия сектор

Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Туризъм
Брой заявления за финансиране Общ брой заявления за финансиране (по 

всички покани за представяне на 
предложения): около 75 годишно (средно за 
2011 г.)

Общ брой заявления за финансиране (по 
всички покани за представяне на 
предложения): над 100 годишно 
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Дял на МСП (и тенденция) в 
заявленията за възможности за 
финансиране, свързани с туризма

Към настоящата дата нито една покана за 
представяне на предложения не е била 
насочена пряко към МСП

30 % от поканите за представяне на 
предложения са насочени директно към 
МСП

Брой субекти, приели европейския 
знак за качество в туризма

Към настоящата дата нито един субект не е 
приел европейския знак за качество в 
туризма (действие в процес на 
разработване)

Обхванати са 50 % от схемите за оценка, 
които отговарят на условията за участие в 
инициативата за европейски знак за 
качество в туризма

Брой дестинации, приели моделите за 
устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите 
европейски дестинации

Общ брой наградени най-добри европейски 
дестинации – 98 (средно 20 годишно: през 
2007 г. - 10, през 2008 г. – 20, през 2009 г. –
22, през 2010 г. – 25, през 2011 – 21) 

200 или повече дестинации са приели 
моделите за устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите европейски 
дестинации (до 30 годишно).

Изменение, внесено от Парламента

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС, включително в туристическия сектор

Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Туризъм и културно наследство
Брой заявления за финансиране Общ брой заявления за финансиране (по 

всички покани за представяне на 
предложения): около 75 годишно (средно за 
2011 г.)

Общ брой заявления за финансиране (по 
всички покани за представяне на 
предложения): над 100 годишно 

Процент МСП (и тенденции) в 
заявленията за възможности за 
финансиране, свързани с туризма, 

Към настоящата дата нито една покана 
за представяне на предложения не е била 
насочена пряко към МСП

30 % от поканите за представяне на 
предложения са насочени директно към 
МСП
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включително проекти, свързани с 
опазване, възстановяване и 
разпространяване на културно 
наследство.
Брой субекти, приели европейския 
знак за качество в туризма

Към настоящата дата нито един субект 
не е приел европейския знак за качество в 
туризма (действие в процес на 
разработване)

Обхванати са 50 % от схемите за оценка, 
които отговарят на условията за участие в 
инициативата за европейски знак за 
качество в туризма

Брой дестинации, приели моделите за 
устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите 
европейски дестинации

Общ брой наградени най-добри европейски 
дестинации – 98 (средно 20 годишно: през 
2007 г. - 10, през 2008 г. – 20, през 2009 г. –
22, през 2010 г. – 25, през 2011 – 21) 

200 или повече дестинации са приели 
моделите за устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите европейски 
дестинации (до 30 годишно).

Or. en

Изменение 445
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на предприятията 
на ЕС, включително в туристическия сектор

Текст, предложен от Комисията

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 
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предприятията на ЕС, включително в туристическия сектор
Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Туризъм
Брой заявления за финансиране Общ брой заявления за финансиране (по 

всички покани за представяне на 
предложения): около 75 годишно (средно за 
2011 г.)

Общ брой заявления за финансиране (по 
всички покани за представяне на 
предложения): над 100 годишно 

Дял на МСП (и тенденция) в 
заявленията за възможности за 
финансиране, свързани с туризма

Към настоящата дата нито една покана за 
представяне на предложения не е била
насочена пряко към МСП

30 % от поканите за представяне на 
предложения са насочени директно към 
МСП

Брой субекти, приели европейския 
знак за качество в туризма

Към настоящата дата нито един субект не е 
приел европейския знак за качество в 
туризма (действие в процес на 
разработване)

Обхванати са 50 % от схемите за оценка, 
които отговарят на условията за участие в 
инициативата за европейски знак за 
качество в туризма

Брой дестинации, приели моделите за 
устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите 
европейски дестинации

Общ брой наградени най-добри европейски 
дестинации: 98 (средно 20 годишно: през 
2007 г. – 10, през 2008 г. – 20, през 2009 г. –
22, през 2010 г. – 25, през 2011 – 21) 

200 или повече дестинации са приели 
моделите за устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите европейски 
дестинации (до 30 годишно).

Изменение, предложено от Парламента

Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС, включително в туристическия сектор

Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Туризъм
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Брой заявления за финансиране Общ брой заявления за финансиране (по 
всички покани за представяне на 
предложения): около 75 годишно (средно за 
2011 г.)

Общ брой заявления за финансиране (по 
всички покани за представяне на 
предложения): над 100 годишно 

Дял на МСП (и тенденция) в 
заявленията за възможности за 
финансиране, свързани с туризма

Към настоящата дата нито една покана за 
представяне на предложения не е била 
насочена пряко към МСП

30 % от поканите за представяне на 
предложения са насочени директно към 
МСП

Брой субекти, приели европейския 
знак за качество в туризма

Към настоящата дата нито един субект не е 
приел европейския знак за качество в 
туризма (действие в процес на 
разработване)

Обхванати са 50 % от схемите за оценка, 
които отговарят на условията за участие в 
инициативата за европейски знак за 
качество в туризма

Брой дестинации, приели моделите за 
устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите 
европейски дестинации и от 
мрежата на европейските региони 
за устойчивост и 
конкурентоспособност в туризма

Общ брой наградени най-добри европейски 
дестинации: 98 (средно 20 годишно: през 
2007 г. – 10, през 2008 г. – 20, през 2009 г. –
22, през 2010 г. – 25, през 2011 г. – 21) 

200 или повече дестинации са приели 
моделите за устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите европейски 
дестинации (до 30 годишно) и от мрежата 
на европейските региони за устойчивост 
и конкурентоспособност в туризма.

Брой дестинации, провели изпитване на 
приложимостта на показателите за 
устойчив туризъм: 29 през 2011 г. и 12 
през 2012 г.

Or. fr
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Изменение 446
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Насърчаване на привлекателността и устойчивостта на туристическите компании (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение, внесено от Парламента

Специфична цел Насърчаване на привлекателността и устойчивостта на туристическите 
предприятия

Показател за резултата: Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Действия в подкрепа на 
привлекателността на
туристическите предприятия
Брой заявления за финансиране Общ брой заявления за 

финансиране (по всички покани за 
представяне на предложения): 
около 75 годишно (средно за 2011 г.)

Общ брой заявления за финансиране (по всички 
покани за представяне на предложения): над 
100 годишно 

Дял на МСП (и тенденция) в 
заявленията за възможности за 
финансиране, свързани с туризма

Към настоящата дата нито една 
покана за представяне на 
предложения не е била насочена 

30 % от поканите за представяне на 
предложения са насочени директно към МСП
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пряко към МСП
Насърчаване на устойчив 
туристически модел
Брой субекти, приели европейския 
знак за качество в туризма

Към настоящата дата нито един 
субект не е приел европейския знак 
за качество в туризма (действие в 
процес на разработване)

Обхванати са 50 % от схемите за оценка, 
които отговарят на условията за участие в 
инициативата за европейски знак за качество 
в туризма

Брой дестинации, приели моделите за 
устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите 
европейски дестинации

Общ брой наградени най-добри 
европейски дестинации: 98 (средно 
10 годишно: през 2007 г. — 10, през 
2008 г. — 20, през 2009 г. — 22, през 
2010 г. — 25, през 2011 — 21)

200 или повече дестинации са приели моделите 
за устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите европейски 
дестинации (до 30 годишно)

Or. it

Изменение 447
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови 
инструменти

Текст, предложен от Комисията

Специфична цел: Подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови 
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инструменти
Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Финансови инструменти за растеж
Брой дружества, които получават 
гаранции по заеми (кредити) и 
стойност на отпусканите кредити

Предложените инструменти все още не 
са в действие и не са същите като 
действащите инструменти, поради 
което е възможно данните от 
настоящите инструменти да не са 
съпоставими

Брой дружества, които получават гаранции 
по заеми (кредити) (+/- 95 000) и стойност 
на отпусканите кредити (+/- 10,7 милиарда 
евро)

Брой на дружествата, получили
подкрепа чрез рисков капитал, и 
стойност на инвестициите (в това 
число трансгранични операции)

Брой на дружествата, получили подкрепа 
чрез рисков капитал: (+/- 180) и стойност на 
инвестициите (+/- 220 милиона евро)

Изменение, внесено от Парламента

Специфична цел: Подобряване на достъпа до финансиране за МСП 
Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (2017 г.)
Финансови инструменти за растеж
Брой дружества, които получават 
заеми (кредити) с гаранция по 
програмата и стойност на 
отпусканите кредити

От 31 декември 2011 г. са мобилизирани 
10,2 милиарда евро във вид на кредити, 
предназначени за 171 000 МСП 
(Механизъм за гарантиране по 
отношение на МСП).

Брой дружества, които получават заеми 
(кредити) с гаранция (+/- 145 000), и 
стойност на отпусканите кредити (+/-
9,6 милиарда евро)

Брой на дружествата, получили От 31 декември 2011 г. са мобилизирани Брой на дружествата, получили
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инвестиции в рисков капитал от 
програмата и общ обем на 
инвестирания капитал.

1,9 милиарда евро в рисков капитал, 
предназначени за 194 МСП (GIF).

инвестиции в рисков капитал от 
програмата и общ обем на инвестирания 
капитал: (+/- 240) и обща стойност на 
инвестициите (+/- 2,0 милиарда евро)

Or. en

Изменение 448
Edit Herczog

Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови 
инструменти – Финансови инструменти за растеж

Текст, предложен от Комисията

Специфична цел: Подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови 
инструменти

Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Финансови инструменти за растеж
Брой дружества, които получават 
гаранции по заеми (кредити) и 
стойност на отпусканите кредити

Предложените инструменти все още не са в 
действие и не са същите като действащите 
инструменти, поради което е възможно 
данните от настоящите инструменти да не 

Брой дружества, които получават гаранции 
по заеми (кредити) (+/- 95 000) и стойност 
на отпусканите кредити (+/- 10,7 милиарда 
евро)
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са съпоставими
Брой на дружествата, получили 
подкрепа чрез рисков капитал, и 
стойност на инвестициите (в това 
число трансгранични операции)

Брой на дружествата, получили подкрепа 
чрез рисков капитал: (+/- 180) и стойност на 
инвестициите (+/- 220 милиона евро)

Изменение, внесено от Парламента

Специфична цел: Подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови 
инструменти

Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Финансови инструменти за растеж
Брой дружества, които получават 
гаранции по заеми (кредити) и 
стойност на отпусканите кредити

Предложените инструменти все още не са в 
действие и не са същите като действащите 
инструменти, поради което е възможно 
данните от настоящите инструменти да не 
са съпоставими

Брой дружества, които получават гаранции 
по заеми (кредити) (+/- 95 000) и стойност 
на отпусканите кредити (+/- 10,7 милиарда 
евро)

Брой на дружествата, получили 
подкрепа чрез рисков капитал, и 
стойност на инвестициите (в това 
число трансгранични операции)

Брой на дружествата, получили подкрепа 
чрез рисков капитал: (+/- 180) и стойност на 
инвестициите (+/- 220 милиона евро)

Брой държави членки, участващи в 
капиталови и кредитни програми

Финансовите институции от поне 20 
(или всички 27) държави членки следва да 
участват в програмата.
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Or. hu

Обосновка

Тъй като финансовите институции от 11 държави членки са се възползвали от гаранционната програма на „Рамкова програма за 
конкурентоспособност и иновации — програма за предприемачество и иновации“(CIP-EIP), разработването на финансов инструмент 
по програма COSME трябва да стане достъпно посредством специални разпоредби за институциите в онези държави членки, които все 
още не са участвали.

Изменение 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Подобряване на достъпа до пазарите в рамките на Съюза и извън него – Мрежата „Enterprise 
Europe“

Текст, предложен от Комисията

Специфична цел: Подобряване на достъпа до пазарите в рамките на Съюза и извън него
Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Мрежата „Enterprise Europe“ Мрежата „Enterprise Europe“ Мрежата „Enterprise Europe“ 
Брой подписани споразумения за 
партньорство

Подписани споразумения за партньорство: 
1,950 (2010)

Подписани споразумения за партньорство: 
3 000 годишно

По-добро разпознаване на марката на 
мрежата и по-добра култура, свързана 

По-добро разпознаване на марката на 
мрежата и по-добра култура, свързана с 

По-добро разпознаване на марката на 
мрежата и по-добра култура, свързана с 
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с марката (напр. осведоменост за 
марката сред МСП)

марката: все още не са измервани марката: 30 % от МСП, с които е работено

Степен на удовлетвореност сред 
клиентите (% от МСП, които твърдят, 
че са удовлетворени, добавена 
стойност от конкретна услуга)

Степен на удовлетвореност сред клиентите 
(% от МСП, които твърдят, че са 
удовлетворени, добавена стойност от 
конкретна услуга): 78 %

Степен на удовлетвореност сред клиентите 
(% от МСП, които твърдят, че са 
удовлетворени, добавена стойност от 
конкретна услуга): >80 %

Брой МСП, които получават 
спомагателни услуги

Брой МСП, които получават спомагателни 
услуги: 435,000 (2010)

Брой МСП, които получават спомагателни 
услуги: 500 000 годишно

Брой МСП, които участват в 
мероприятия за посредничество и 
бизнес делегации

Брой МСП, които участват в мероприятия за 
посредничество и бизнес делегации: 45,000 
(2010)

Брой МСП, които участват в мероприятия за 
посредничество и бизнес делегации: 60,000 
годишно

Изменение, внесено от Парламента

Специфична цел: Подобряване на достъпа до пазарите в рамките на Съюза и извън него
Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Мрежата „Enterprise Europe“ Мрежата „Enterprise Europe“ Мрежата „Enterprise Europe“ 
Брой подписани споразумения за 
партньорство

Подписани споразумения за партньорство: 
1,950 (2010)

Подписани споразумения за партньорство: 
3 000 годишно

По-добро разпознаване на марката на 
мрежата и по-добра култура, свързана 
с марката (напр. осведоменост за 
марката сред МСП)

По-добро разпознаване на марката на 
мрежата и по-добра култура, свързана с 
марката: все още не са измервани

По-добро разпознаване на марката на 
мрежата и по-добра култура, свързана с 
марката: 30 % от МСП, с които е работено

Степен на удовлетвореност сред 
клиентите (% от МСП, които твърдят, 

Степен на удовлетвореност сред клиентите 
(% от МСП, които твърдят, че са 

Степен на удовлетвореност сред клиентите 
(% от МСП, които твърдят, че са 
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че са удовлетворени, добавена 
стойност от конкретна услуга)

удовлетворени, добавена стойност от 
конкретна услуга): 78 %

удовлетворени, добавена стойност от 
конкретна услуга): ≥85 %

Брой МСП, които получават 
спомагателни услуги

Брой МСП, които получават спомагателни 
услуги: 435,000 (2010)

Брой МСП, които получават спомагателни 
услуги: 500 000 годишно

Брой МСП, които участват в 
мероприятия за посредничество и 
бизнес делегации

Брой МСП, които участват в мероприятия за 
посредничество и бизнес делегации: 45,000 
(2010)

Брой МСП, които участват в мероприятия за 
посредничество и бизнес делегации: 60,000 
годишно

Or. en

Изменение 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Подобряване на достъпа до пазарите в рамките на Съюза и извън него – Подкрепа за дейността 
на МСП на пазари извън ЕС

Текст, предложен от Комисията

Специфична цел: Подобряване на достъпа до пазарите в рамките на Съюза и извън него
Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Подкрепа за дейността на МСП на 
пазари извън ЕС
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Дял (%) на МСП, които участват в 
международни дейности (износ, внос, 
преки чуждестранни инвестиции и 
други дейности) извън ЕС

13 % (2009) 17 % (2017)

Изменение, внесено от Парламента

Специфична цел: Подобряване на достъпа до пазарите в рамките на Съюза и извън него
Показател за резултата Последен известен резултат Средносрочна цел (резултат) 2017 г.
Подкрепа за дейността на МСП на 
пазари извън ЕС
Дял (%) на МСП, които участват в 
международни дейности (износ, внос, 
преки чуждестранни инвестиции и 
други дейности) извън ЕС

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Изменение 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Приложение Іa (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Іа
Услуги, предоставяни от мрежата 
„Enterprise Europe“ съгласно член 9а
1. Услуги, свързани с информация, 
обратна връзка, бизнес 
сътрудничество и 
интернационализация на единния 
пазар и в трети страни:
а) разпространяващи информация, 
свързана с функционирането и 
възможностите на вътрешния пазар 
на стоки и услуги, включително 
съответното законодателство, 
стандарти и възможности за 
участие в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, за достъп до 
финансиране и повишаване на 
устойчивостта на МСП,
б) проактивно популяризиращи 
инициативи, политики и програми на 
Съюза, които касаят МСП в 
съответните региони и 
предоставящи информация на МСП 
за процедурите за подаване на 
заявление по такива програми,
в) опериращи със средства за 
измерване ефекта на 
съществуващото законодателство 
върху МСП,
г) допринасящи за провеждането на 
проучвания за оценка на 
въздействието от Комисията,
д) използващи други подходящи 
средства за включване на МСП в 
процеса на разработване на 
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политиките,
е) подпомагащи МСП за развитието 
на трансгранична дейност и 
международни мрежи,
ж) подкрепящи МСП за намирането 
на съответни партньори от 
публичния и частния сектор чрез 
подходящи средства.
2. Услуги за иновация и трансфер 
както на технологии, така и на ноу-
хау:
а) разпространяващи информация и 
повишаващи осведомеността 
относно свързаните с иновациите 
политики, законодателство и 
програми за подкрепа,
б) ангажирани в разпространението и 
експлоатацията на резултатите от 
изследванията,
в) предоставящи брокерски услуги за 
трансфер на технологии и ноу-хау и 
за изграждането на партньорства 
между всички видове участници в 
иновациите,
г) стимулиращи капацитета на 
дружествата, и по-специално на 
МСП, да въвеждат иновации,
д) улесняващи връзката с други 
иновационни услуги, включително 
услуги, свързани с интелектуалната 
собственост.
3. Услуги, насърчаващи участието на 
МСП в „Хоризонт 2020“:
а) повишаващи осведомеността на 
МСП относно „Хоризонт 2020“,
б) помагащи на МСП да определят 
своите потребности в сферата на 
научните изследвания и 
технологичното развитие и да 
намерят съответни партньори,
в) подпомагащи МСП в подготовката 
и координацията на предложения за 
проекти за участие в „Хоризонт 
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2020“.

Or. en

Обосновка

Допълнение към изменение 77 (проектодоклад) в точка 1 б): „в съответните региони“

Изменение 452
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en

Изменение 453
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. sl

Изменение 454
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заличава се разделът
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Or. en

Изменение 455
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Механизмът за гарантиране на заеми 
(МГЗ) се изпълнява като част от единен 
дългов финансов инструмент на ЕС за 
растежа на предприятията на ЕС и 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност, като се 
използва същия механизъм на 
изпълнение като този на ориентирания 
към потребностите на МСП кредитен 
прозорец на дълговия механизъм по 
„Хоризонт 2020“ (ИПР II), в 
съответствие с условията, изложени по-
долу.

3. Механизмът за гарантиране на заеми 
(МГЗ) се изпълнява като част от единен 
дългов финансов инструмент на ЕС за 
растежа на предприятията на ЕС и 
научноизследователската, развойната и 
иновационната дейност, като се 
използва същия механизъм на 
изпълнение като този на ориентирания 
към потребностите на МСП кредитен 
прозорец на дълговия механизъм по 
„Хоризонт 2020“ (ИПР II), в 
съответствие с условията, изложени по-
долу. Този механизъм се прилага във 
всички етапи от жизнения цикъл на 
предприятието: създаване, развитие 
и прехвърляне без значение на 
дейността или пазарния дял. Този 
механизъм се отнася за всички видове 
инвестиции, включително 
нематериалните.

Or. es

Изменение 456
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Капиталов механизъм за растеж 
(КМР)

заличава се
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1. КМР е насочен към фондове, които 
предоставят рисков капитал и 
финансиране тип „мецанин“, като 
например подчинени заеми и заеми с 
участие в печалбата, на предприятия 
в процес на разширяване или в етап на 
растеж, и по-специално на 
извършващите трансгранична 
дейност, като същевременно има 
възможност за инвестиции в 
предприятия на по-ранни етапи от 
развитието им в съчетание с 
капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност по „Хоризонт 
2020“. Във втория случай 
инвестициите от КМР не 
надвишават 20 % от общия размер на 
инвестициите на ЕС, с изключение на 
случаите на многоетапни фондове, 
при които финансирането от КМР и 
от капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност ще се 
предоставя пропорционално в 
зависимост от инвестиционната 
политика на фондовете. КМР избягва 
изкупуване или заместващ капитал, 
предназначен за прекратяване на 
дейността на придобито дружество. 
Комисията може да реши да измени 
20-процентния праг в зависимост от 
променящите се пазарни условия.
2. Подкрепата се предоставя под 
формата на един от следните видове 
инвестиции:
а) директно от Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) или от 
други субекти, на които е възложено 
изпълнението от името на 
Комисията; или
б) чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, или инвестиционни 
механизми, които извършват 
инвестиции през граница и са 
създадени от ЕИФ, или други субекти, 
на които е възложено изпълнението 
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от името на Комисията, заедно с 
частни инвеститори и/или 
национални публични финансови 
институции;

Or. en

Изменение 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение ІІ – раздел 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. КМР е насочен към фондове, които 
предоставят рисков капитал и 
финансиране тип „мецанин“, като 
например подчинени заеми и заеми с 
участие в печалбата, на предприятия в 
процес на разширяване или в етап на 
растеж, и по-специално на 
извършващите трансгранична дейност, 
като същевременно има възможност за 
инвестиции в предприятия на по-ранни 
етапи от развитието им в съчетание с 
капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност по „Хоризонт 
2020“. Във втория случай 
инвестициите от КМР не 
надвишават 20 % от общия размер на 
инвестициите на ЕС, с изключение на 
случаите на многоетапни фондове, 
при които финансирането от КМР и 
от капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност ще се 
предоставя пропорционално в 
зависимост от инвестиционната 
политика на фондовете. КМР избягва 
изкупуване или заместващ капитал, 
предназначен за прекратяване на 
дейността на придобито дружество.
Комисията може да реши да измени 
20-процентния праг в зависимост от 

1. КМР е насочен към фондове, които 
предоставят рисков капитал и 
финансиране тип „мецанин“, като 
например подчинени заеми и заеми с 
участие в печалбата, на предприятия в 
процес на разширяване или в етап на 
растеж, и по-специално на 
извършващите трансгранична дейност, 
като същевременно има възможност за 
инвестиции в предприятия на по-ранни 
етапи от развитието им в съчетание с 
капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност по „Хоризонт 
2020“. КМР избягва изкупуване или 
заместващ капитал, предназначен за 
прекратяване на дейността на 
придобито дружество.



AM\908222BG.doc 111/116 PE492.830v01-00

BG

променящите се пазарни условия.

Or. en

Обосновка

20-процентният праг ще намали гъвкавостта и ще ограничи възможностите за 
използване на капиталовите механизми COSME и „Хоризонт 2020“ като единен 
инструмент.

Изменение 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение ІІ – раздел 2 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, или инвестиционни 
механизми, които извършват 
инвестиции през граница и са създадени 
от ЕИФ или други субекти, на които е 
възложено изпълнението от името на 
Комисията, заедно с частни
инвеститори и/или национални 
публични финансови институции;

б) чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, или инвестиционни 
механизми, които извършват 
инвестиции през граница и са създадени 
от ЕИФ, или други 
субекти(включително управители от 
частния сектор и национални 
оператори), на които е възложено 
изпълнението от името на Комисията, 
заедно с инвеститори от частния
сектор и/или национални публични 
финансови институции;

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да поясни, че изпълнението може да бъде възложено на 
управителите от частния сектор и националните оператори и че тяхната роля не се 
ограничава до предоставяне на съинвестиции.

Изменение 459
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 2 – точка 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, или инвестиционни 
механизми, които извършват 
инвестиции през граница и са създадени 
от ЕИФ, или други субекти, на които е 
възложено изпълнението от името на 
Комисията, заедно с частни инвеститори 
и/или национални публични финансови 
институции.

б) чрез фондове, инвестиращи в други 
фондове, или инвестиционни 
механизми, които извършват 
инвестиции през граница и са създадени 
от ЕИФ, или други субекти, на които е 
възложено изпълнението от името на 
Комисията, заедно с частни 
инвеститори, национални публични 
финансови институции и оператори с 
рисков капитал, действащи на 
регионално и местно равнище.

Or. it

Обосновка

Ограниченият състав на МСП в тяхната ранна фаза на развитие изисква наличието 
на местни инвеститори, включително с цел свеждане до минимум на възможните 
пазарни неуспехи, породени от евентуална информационна асиметрия.

Изменение 460
Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизъм за гарантиране на заеми 
(МГЗ)

заличава се

1. МГЗ се управлява от ЕИФ или други 
субекти, на които е възложено 
изпълнението от името на 
Комисията. Чрез механизма се 
предоставят:
· насрещни гаранции и други 
механизми за поделяне на риска за 
гаранционни схеми;
· преки гаранции и други механизми за 
поделяне на риска за всички други 
финансови посредници, които 
отговарят на условията за 
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допустимост.
2. МГЗ се състои от следните две 
действия:
· първо действие – дългово 
финансиране чрез заеми, включително 
подчинени заеми и заеми с участие в 
печалбата, или лизинг – намалява 
специфичните трудности, пред 
които са изправени МСП при достъпа 
до финансиране поради това, че са 
възприемани като високорискови, или 
поради факта, че не разполагат с 
достатъчно обезпечение;
· второ действие – секюритизация на 
портфейлите с дългово финансиране 
на МСП – мобилизира допълнително 
дългово финансиране за МСП при 
подходящи механизми на поделяне на 
риска с целевите институции. 
Подкрепата за посочените операции 
зависи от поемането на ангажимент 
от институциите източници за 
използване на значителна част от 
произтичащата ликвидност или от 
мобилизирания капитал за отпускане 
на нови заеми за МСП в един разумен 
срок. Размерът на това ново дългово 
финансиране се изчислява в 
зависимост от размера на риска на 
гарантирания портфейл и се договаря 
заедно със срока индивидуално с всяка 
институция източник.
3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 150 000 евро 
и с минимален матуритет 12 месеца. 
МГЗ е разработен по такъв начин, че 
ще бъде възможно да се докладва за 
получилите подкрепа иновационни 
МСП както по отношение на техния 
брой, така и на обема на заемите.

Or. en
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Изменение 461
Gaston Franco

Предложение за регламент
Приложение ІІ — раздел 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 150 000 евро 
и с минимален матуритет 12 месеца. 
МГЗ е разработен по такъв начин, че ще 
бъде възможно да се докладва за
получилите подкрепа иновационни 
МСП както по отношение на техния 
брой, така и на обема на заемите.

3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми с минимален матуритет 
12 месеца.

Максималният размер на заема, 
който може да участва в МГЗ, е 
включен във всяко споразумение за 
изпълнение, сключено с финансов 
посредник. Определеният по този 
начин размер отчита поставените 
цели, типа на предприятията и вида 
дейност по съответното 
споразумение. Той не може да 
надвишава 300 000 евро.
МГЗ е разработен по такъв начин, че ще 
бъде възможно да се докладва в 
зависимост от различните типове 
предприятия, идентифицирани в 
Препоръка 2003/361/ЕО относно 
определението за МСП, както по 
отношение на техния брой, така и на 
обема на заемите.

Or. fr

Обосновка

Прагът от 150 000 евро е в ущърб на малките предприятия. Той изключва подкрепа за 
дейности, които вече могат да се възползват от помощта на гаранционния 
механизъм за МСП. Прагът лишава тези предприятия от всяко друго финансиране, 
защото тяхната специфика не им позволява да кандидатстват по линия на КМП 
(капиталов механизъм за растеж) или да ползват инструментите на „Хоризонт 
2020“, тъй като те са насочени към различни цели и предприятия. Освен това 
финансовите инструменти на ЕФРР също не се използват за тях.



AM\908222BG.doc 115/116 PE492.830v01-00

BG

Изменение 462
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – раздел 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 150 000 евро 
и с минимален матуритет 12 месеца. 
МГЗ е разработен по такъв начин, че 
ще бъде възможно да се докладва за 
получилите подкрепа иновационни 
МСП както по отношение на техния 
брой, така и на обема на заемите.

3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 150 000 евро 
и с минимален матуритет 12 месеца. 
МГЗ покрива и заеми над 150 000 евро, 
в случаите когато МСП, които 
отговарят на критериите за 
допустимост по COSME, не 
отговарят на критериите за 
допустимост на кредитния прозорец 
на дълговия механизъм по 
„Хоризонт 2020“, и имат минимален 
матуритет от 12 месеца. 
Задължение на финансовите 
посредници е доказването дали МСП
отговарят на условията за 
допустимост на кредитния прозорец 
за МСП на дълговия механизъм по 
„Хоризонт 2020“. Комисията може 
да издаде препоръки за примерни 
случаи, в които МГЗ покрива заеми 
над 150 000 евро.

Or. en

Изменение 463
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 150 000 евро

3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 500 000 евро
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и с минимален матуритет 12 месеца. 
МГЗ е разработен по такъв начин, че ще 
бъде възможно да се докладва за 
получилите подкрепа иновационни 
МСП както по отношение на техния 
брой, така и на обема на заемите.

и с минимален матуритет 12 месеца. 
МГЗ е разработен по такъв начин, че ще 
бъде възможно да се докладва за 
получилите подкрепа иновационни 
МСП както по отношение на техния 
брой, така и на обема на заемите.

Or. it

Обосновка

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Изменение 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Приложение ІІ – раздел 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 150 000 евро
и с минимален матуритет 12 месеца. 
МГЗ е разработен по такъв начин, че ще 
бъде възможно да се докладва за 
получилите подкрепа иновационни 
МСП както по отношение на техния 
брой, така и на обема на заемите.

3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 1 000 000
евро и с минимален матуритет 12 
месеца. МГЗ е разработен по такъв 
начин, че ще бъде възможно да се 
докладва за получилите подкрепа 
иновационни МСП както по отношение 
на техния брой, така и на обема на 
заемите.

Or. en


