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Изменение 1
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на 
дългосрочното капиталово финансиране 
като предпоставка за ефективността на 
регионалната политика на ЕС; 
същевременно подчертава – предвид 
големите регионални различия в 
отпускането на кредити на икономиката 
– ролята на структурните и 
инвестиционните фондове за 
насърчаването на растежа в дългосрочен 
план;

1. подчертава значението на 
дългосрочното капиталово финансиране 
като предпоставка за ефективността на 
регионалната политика на ЕС; 
същевременно подчертава – предвид 
големите регионални различия в 
отпускането на кредити на икономиката 
– ролята на структурните и 
инвестиционните фондове за 
насърчаването на растежа и заетостта
в дългосрочен план;

Or. en

Изменение 2
Андреас Мьолцер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на 
дългосрочното капиталово финансиране 
като предпоставка за ефективността на 
регионалната политика на ЕС; 
същевременно подчертава – предвид 
големите регионални различия в 
отпускането на кредити на икономиката 
– ролята на структурните и 
инвестиционните фондове за 
насърчаването на растежа в дългосрочен 
план;

1. подчертава значението на 
дългосрочното капиталово финансиране 
като предпоставка за ефективността на 
регионалната политика на ЕС; 
същевременно подчертава — предвид 
големите регионални различия в 
отпускането на кредити на икономиката 
— ролята на структурните и 
инвестиционните фондове за 
насърчаването на растежа в дългосрочен 
план; в тази връзка посочва 
необходимостта от ефективно 
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използване на средствата;

Or. de

Изменение 3
Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява съжаление, че в 
политиката на сближаване са 
въведени макроикономически условия 
и се предвижда санкциониране на 
държавите членки чрез суспендиране 
на европейските фондове; изразява 
опасението си, че подобни условия 
пречат на банките да участват със 
средства за даден финансов 
инструмент, което допълнително 
лишава регионите от техните 
толкова необходими дългосрочни 
възможности за инвестиции;

Or. en

Изменение 4
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предложението на 
Комисията предоставянето на 
инвестиционен капитал да бъде по-
малко зависимо от класическото 
кредитно финансиране от търговските 
банки, които се оказаха твърде 
уязвими спрямо кризите;

2. приветства предложението на 
Комисията предоставянето на 
инвестиционен капитал да бъде по-
малко зависимо от класическото 
кредитно финансиране от търговските 
банки, които се оказаха податливи на 
кризи;
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Or. en

Изменение 5
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. обръща внимание на положението в 
много държави членки, в които 
търговските банки продължават да 
предоставят средства за инвестиции на 
малки и средни предприятия само при 
необосновано строги условия;

3. обръща внимание на положението в 
много държави членки, в които 
търговските банки продължават да 
предоставят средства за инвестиции на 
домакинствата и икономиката, и 
особено на малки и средни 
предприятия, само при необосновано 
строги условия;

Or. en

Изменение 6
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. обръща внимание на положението в 
много държави членки, в които 
търговските банки продължават да 
предоставят средства за инвестиции на 
малки и средни предприятия само при 
необосновано строги условия;

3. обръща внимание на положението в 
много държави членки, в които 
търговските банки продължават да 
предоставят средства за инвестиции на 
малки и средни предприятия само при 
необосновано строги условия, най-вече 
когато става дума за нови малки и 
микропредприятия, за МСП на млади 
хора или такива, които произхождат 
от селските райони;

Or. fr

Изменение 7
Михаел Тойрер
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. обръща внимание на положението в 
много държави членки, в които 
търговските банки продължават да 
предоставят средства за инвестиции на 
малки и средни предприятия само при 
необосновано строги условия;

3. обръща внимание на положението в 
много държави членки, в които 
търговските банки продължават да 
предоставят средства за инвестиции на 
малки и средни предприятия само при 
необосновано строги условия; поради 
това съзнава необходимостта от 
възможности за алтернативно 
финансиране с цел удовлетворяване на 
нуждата от финансиране, по-
специално на малките и средните 
предприятия;

Or. de

Изменение 8
Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. обръща внимание на положението в 
много държави членки, в които 
търговските банки продължават да 
предоставят средства за инвестиции на 
малки и средни предприятия само при 
необосновано строги условия;

3. обръща внимание на положението в 
много държави членки, в които 
търговските банки продължават да 
предоставят средства за инвестиции на 
домакинствата и икономиката, и 
особено за малки и средни предприятия, 
само при необосновано строги условия, 
като по този начин лишават от 
подкрепа малки предприятия и 
микропредприятия;

Or. en

Изменение 9
Олдржих Власак
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. обръща внимание на положението в 
много държави членки, в които 
търговските банки продължават да 
предоставят средства за инвестиции на 
малки и средни предприятия само при 
необосновано строги условия;

3. обръща внимание на положението в 
много държави членки, в които 
търговските банки продължават да 
предоставят средства за инвестиции на 
малки и средни предприятия само при 
необосновано строги условия; 
подчертава значението на 
предварителната и последващата 
оценка на предложеното и приетото 
законодателство, целящо да помогне 
на малки и средни предприятия да 
получат достъп до финансиране;

Or. en

Изменение 10
Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава ролята, която играят 
кооперативните банки във 
финансирането на малки и средни 
предприятия, социалната икономика, 
както и регионални или местни 
инвестиции от малък мащаб;

Or. en

Изменение 11
Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 3б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. призовава държавите членки да 
премахнат пречки и ограничения, 
които могат да предотвратят 
достъпа на кооперации и социални 
предприятия до европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове, и да се създаде среда, която е 
благоприятна за устойчиви 
инвестиции в екологични и социални 
иновации и за създаване на работни 
места на местно и регионално 
равнище;

Or. en

Изменение 12
Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. призовава Европейската комисия и 
държавите членки да ускорят 
учредяването на Банковия съюз, така 
че банките да се върнат към 
финансиране на реалната икономика 
и да съдействат при частни и 
публични нужди от инвестиции, като 
се отчита фалита на много банки, 
рекапитализирани с публични 
средства, за да се получи финансова 
помощ за малки и средни 
предприятия и за инвестиции на 
регионално и местно равнище;

Or. en

Изменение 13
Мойца Клева Кекуш
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава ролята на регионалните 
финансови институции с 
децентрализирана структура, които 
дори по време на криза на финансовите 
пазари предоставяха на местните 
икономики стабилни източници на 
финансиране, и подчертава, че тези 
местни и регионални структури –
например с кооперативен характер –
следва да се поддържат и 
разширяват;

4. подчертава ролята на регионалните 
финансови институции с 
децентрализирана структура, които 
дори по време на криза на финансовите 
пазари предоставяха на регионалните и
местните икономики стабилни 
източници на финансиране, и 
подчертава, че тези местни и 
регионални структури – например с 
кооперативен характер – следва да се
укрепят; в допълнение изтъква 
значението на възможностите за 
микрокредитиране и на наличието на 
алтернативно финансиране за микро, 
малки и средни предприятия, които 
трябва да бъдат поставени на челно 
място в стратегиите за 
възстановяване от кризата и в 
дългосрочните цели на ЕС;

Or. en

Изменение 14
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че използването на 
финансови инструменти в рамките 
на политиката на сближаване, 
особено по отношение на МСП, в 
бъдеще следва да бъде засилено, тъй 
като то може да гарантира 
револвиране на средствата, да 
насърчава публично-частните 
партньорства и да постигне 
мултиплициращ ефект заедно с 
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бюджета на ЕС;

Or. en

Изменение 15
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. приветства предложението на 
Комисията за улеснен достъп на МСП 
до банково и извънбанково 
финансиране, имайки предвид 
централното място, което заема 
развитието на МСП и неговото 
насърчаване в регионалната политика 
по време на криза;

Or. bg

Изменение 16
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. същевременно подчертава 
необходимостта успоредно с това да се 
запази възможността за безвъзмездни 
преки субсидии, тъй като по този начин 
на регионите се предоставя 
възможността за избор на подходящия 
за регионалните нужди инструмент или 
комбинация от инструменти; застъпва 
становището, че изискванията към 
индивидуалните решения на 
регионално равнище не следва да 
бъдат по-строги в сравнение със 
стандартните инструменти на ЕС;

6. същевременно подчертава 
необходимостта успоредно с това да се 
запази възможността за безвъзмездни 
преки субсидии, тъй като по този начин 
на местните органи и на регионите се 
предоставя възможността за избор на 
подходящия за регионалните нужди 
инструмент или комбинация от
инструменти;

Or. en
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Изменение 17
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за задълбочена отчетност и 
прозрачност при финансовите 
инструменти, без обаче чрез нови и 
допълнителни изисквания за тази цел да 
се премахва едно от основните 
предимства на револвиращите 
инструменти – по-малката 
административна тежест за МСП;

7. призовава за задълбочена отчетност, 
мониторинг и одит при финансовите 
инструменти, без обаче чрез нови и 
допълнителни изисквания за тази цел да 
се премахва едно от основните 
предимства на револвиращите 
инструменти – по-малката 
административна тежест за МСП; 
подчертава в това отношение 
специфичния характер на 
финансовите инструменти в 
рамките на политиката на 
сближаване, които по принцип 
финансират проекти в по-малко 
развитите региони и регионите с 
икономически затруднения, с цел 
подобряване на ситуации на пазарна 
неефективност и неоптимални 
инвестиции, като по този начин те 
се фокусират не само върху 
краткосрочни печалби, но също така 
и върху големи социално-
икономически ползи;

Or. en

Изменение 18
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да засили 
комуникацията и отношенията с 
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ЕИБ по отношение на планирането 
на специализирани заеми и 
гаранционни схеми; насърчава ЕИБ да 
работи в тясно сътрудничество с 
държавите членки и регионите по 
използването на нови иновативни 
финансови инструменти от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове и да 
продължи инвестиционната си 
стратегия, насочена към сектора на 
социалната икономика; освен това 
приканва ЕИБ да разгледа също и 
възможността за по-голяма 
гъвкавост при определянето на 
размера и правилата при тези 
специализирани заеми и други 
свързани с тях схеми, така че да 
бъдат най-съвместимите с 
финансовите инструменти, 
предлагани от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове, особено когато става въпрос 
за подходящо финансиране на млади 
предприемачи и социални 
предприятия;

Or. en

Изменение 19
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава в законодателството и 
регулирането на финансовите пазари да 
се отчитат в по-голяма степен 
особеностите на местното и 
регионалното равнища и тяхната 
двойна функция, като в тази връзка 
отбелязва, че градовете и регионите 
могат да бъдат както дългосрочни 
инвеститори на финансовите пазари, 

8. призовава в законодателството и 
регулирането на финансовите пазари да 
се отчитат в по-голяма степен 
особеностите на местните и 
регионалните органи; в тази връзка 
отбелязва, че градовете и регионите 
могат да бъдат едновременно както 
дългосрочни инвеститори на 
финансовите пазари, така и цели на 
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така и цели на инвестициите. инвестициите.

Or. en


