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Изменение 1
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства предложението на 
Комисията да се увеличи използването 
на финансови инструменти в следващия 
програмен период (2014—2020 г.); 
подчертава, че във време на тежки 
фискални ограничения и намален 
капацитет за отпускане на заеми от 
страна на частния сектор, повишеното 
използване на иновативни финансови 
инструменти може да насърчи 
публично–частните партньорства, да 
спомогне постигането на 
мултиплициращ ефект за бюджета на 
ЕС, да открие алтернативни източници 
на финансиране и да гарантира важен 
поток на финансиране за стратегически 
регионални инвестиции; счита, че 
финансовите инструменти, като 
допълнение към безвъзмездните 
средства, се развиват, за да се 
превърнат във важен аспект на 
стратегиите за регионален растеж на 
ЕС;

1. отнася се скептично към
предложението на Комисията да се 
увеличи използването на финансови 
инструменти в следващия програмен 
период (2014—2020 г.); изразява 
съмнение, че във време на тежки 
фискални ограничения и намален 
капацитет за отпускане на заеми от 
страна на частния сектор, повишеното 
използване на иновативни финансови 
инструменти може да насърчи 
публично–частните партньорства, да 
спомогне постигането на 
мултиплициращ ефект за бюджета на 
ЕС, да открие алтернативни източници 
на финансиране и да гарантира важен 
поток на финансиране за стратегически 
регионални инвестиции; счита 
наистина, че финансовите 
инструменти, като допълнение към 
безвъзмездните средства, биха могли да
се развиват като аспект на стратегиите 
за регионален растеж на ЕС, но това ще 
задейства още повече дълговата 
спирала;

Or. de

Изменение 2
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. приветства предложението на 
Комисията да се увеличи използването 
на финансови инструменти в следващия 
програмен период (2014—2020 г.); 
подчертава, че във време на тежки 
фискални ограничения и намален 
капацитет за отпускане на заеми от 
страна на частния сектор, повишеното 
използване на иновативни финансови 
инструменти може да насърчи 
публично–частните партньорства, да 
спомогне постигането на 
мултиплициращ ефект за бюджета на 
ЕС, да открие алтернативни източници 
на финансиране и да гарантира важен 
поток на финансиране за стратегически 
регионални инвестиции; счита, че 
финансовите инструменти, като 
допълнение към безвъзмездните 
средства, се развиват, за да се превърнат 
във важен аспект на стратегиите за 
регионален растеж на ЕС;

1. приветства предложението на 
Комисията да се увеличи използването 
на финансови инструменти в следващия 
програмен период (2014—2020 г.); 
подчертава, че във време на тежки 
фискални ограничения и намален 
капацитет за отпускане на заеми от 
страна на частния сектор, повишеното 
използване на иновативни финансови 
инструменти може да насърчи 
публично–частните партньорства, да 
спомогне постигането на 
мултиплициращ ефект за бюджета на 
ЕС, да открие алтернативни източници 
на финансиране и да гарантира важен 
поток на финансиране за стратегически 
регионални инвестиции; счита, че 
финансовите инструменти, при 
положение че се прилагат за 
подходящи за тях проекти, като 
допълнение към безвъзмездните 
средства, се развиват, за да се превърнат 
във важен аспект на стратегиите за 
регионален растеж на ЕС; финансовите 
инструменти са подходящи тогава, 
когато вследствие на помощта 
проектът носи приходи и печалба, от 
които може да се погасяват 
кредитите и заемите;

Or. de

Изменение 3
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства предложението на 
Комисията да се увеличи използването 
на финансови инструменти в следващия 

1. приветства предложението на 
Комисията да се увеличи използването 
на финансови инструменти в следващия 
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програмен период (2014—2020 г.);
подчертава, че във време на тежки 
фискални ограничения и намален 
капацитет за отпускане на заеми от 
страна на частния сектор, повишеното 
използване на иновативни финансови 
инструменти може да насърчи 
публично–частните партньорства, да 
спомогне постигането на 
мултиплициращ ефект за бюджета на 
ЕС, да открие алтернативни източници 
на финансиране и да гарантира важен 
поток на финансиране за стратегически 
регионални инвестиции; счита, че 
финансовите инструменти, като 
допълнение към безвъзмездните 
средства, се развиват, за да се превърнат 
във важен аспект на стратегиите за 
регионален растеж на ЕС;

програмен период (2014—2020 г.); 
подчертава, че във време на тежки 
фискални ограничения и намален 
капацитет за отпускане на заеми от 
страна на частния сектор, повишеното 
използване на иновативни финансови 
инструменти може да насърчи 
публично–частните партньорства, да 
спомогне постигането на 
мултиплициращ ефект за бюджета на 
ЕС, да открие алтернативни източници 
на финансиране, да гарантира важен 
поток на финансиране за стратегически 
регионални инвестиции, да подкрепи 
дългосрочни, устойчиви инвестиции и 
да повиши потенциала на ЕС за 
растеж; счита, че финансовите 
инструменти, като допълнение към 
безвъзмездните средства, се развиват, за 
да се превърнат във важен аспект на 
стратегиите за регионален растеж на 
ЕС;

Or. en

Изменение 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства предложението на 
Комисията да се увеличи използването 
на финансови инструменти в следващия 
програмен период (2014—2020 г.); 
подчертава, че във време на тежки 
фискални ограничения и намален 
капацитет за отпускане на заеми от 
страна на частния сектор, повишеното 
използване на иновативни финансови 
инструменти може да насърчи 
публично–частните партньорства, да 
спомогне постигането на 
мултиплициращ ефект за бюджета на 

1. приветства предложението на 
Комисията да се увеличи използването 
на финансови инструменти в следващия 
програмен период (2014—2020 г.); 
подчертава, че във време на тежки 
фискални ограничения и намален 
капацитет за отпускане на заеми от 
страна на частния сектор, повишеното 
използване на иновативни финансови 
инструменти може да насърчи 
публично–частните партньорства, да 
спомогне постигането на 
мултиплициращ ефект за бюджета на 
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ЕС, да открие алтернативни източници 
на финансиране и да гарантира важен 
поток на финансиране за стратегически 
регионални инвестиции; счита, че 
финансовите инструменти, като 
допълнение към безвъзмездните 
средства, се развиват, за да се превърнат 
във важен аспект на стратегиите за 
регионален растеж на ЕС;

ЕС, да открие алтернативни източници 
на финансиране и да гарантира важен 
поток на финансиране за стратегически 
регионални инвестиции; счита, че 
финансовите инструменти, като 
допълнение към безвъзмездните 
средства, се развиват, за да се превърнат 
във важен аспект на стратегиите за 
регионален растеж на ЕС за постигане 
на целите на ЕС за интелигентен и 
устойчив икономически растеж;

Or. ro

Изменение 5
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. настоятелно призовава в предстоящия 
преразгледан Финансов регламент да се 
включи правно определение на 
финансови инструменти, което да служи 
за отправна точка за всички 
законодателни актове, които имат 
отношение към финансовите 
инструменти; подчертава значението на 
своевременното гарантиране на яснота, 
простота и прозрачност на правната 
рамка на финансовите инструменти
преди началото на следващия програмен 
период, така че да се гарантира, че те са 
привлекателни за публичните и 
частните инвеститори;

2. настоятелно призовава в предстоящия 
преразгледан Финансов регламент да се 
приеме възможно най-скоро правно 
определение на финансови 
инструменти, което да служи за 
отправна точка за всички законодателни 
актове, които имат отношение към 
финансовите инструменти; подчертава 
значението на своевременното 
гарантиране на яснота, простота и 
прозрачност на правната рамка на 
финансовите инструменти преди 
началото на следващия програмен 
период, така че да се гарантира, че те са 
привлекателни за публичните и 
частните инвеститори;

Or. en

Изменение 6
Elisabeth Schroedter
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. настоятелно призовава в предстоящия 
преразгледан Финансов регламент да се 
включи правно определение на 
финансови инструменти, което да служи 
за отправна точка за всички 
законодателни актове, които имат 
отношение към финансовите 
инструменти; подчертава значението на 
своевременното гарантиране на яснота, 
простота и прозрачност на правната 
рамка на финансовите инструменти 
преди началото на следващия програмен 
период, така че да се гарантира, че те са 
привлекателни за публичните и 
частните инвеститори;

2. настоятелно призовава в предстоящия 
преразгледан Финансов регламент да се 
включи правно определение на 
финансови инструменти, което да служи 
за отправна точка за всички 
законодателни актове, които имат 
отношение към финансовите 
инструменти; подчертава значението на 
своевременното гарантиране на яснота, 
простота и прозрачност на правната 
рамка на финансовите инструменти 
преди началото на следващия програмен 
период, така че да се гарантира, че те са 
привлекателни за публичните и 
частните инвеститори и същевременно 
е осигурен демократичният контрол 
по отношение на средствата от ЕС;

Or. de

Изменение 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че е важно да се 
проведе широка информационна 
кампания на равнище ЕС относно 
новите финансови инструменти с 
оглед да се създадат условия за достъп 
до тях на всички инвеститори, 
независимо от големината на 
институцията, която 
представляват;

Or. ro
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Изменение 8
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
предварителната оценка за определяне 
на ситуациите, при които съществува 
неефективен пазар или неоптимални 
инвестиции; призовава Комисията да 
въведе в съответния регламент като част 
от основния акт съответните изисквания 
по отношение на ролята и прилагането 
на предварителната оценка;

3. подчертава значението на 
предварителната оценка за определяне 
на ситуациите, при които съществува 
неефективен пазар или неоптимални 
инвестиции; призовава Комисията да 
въведе в съответния регламент като част 
от основния акт съответните изисквания 
по отношение на ролята и прилагането 
на предварителната оценка, като 
установяването на доказателства за 
пазарни сривове, количественото 
измерение на финансовото 
несъответствие и инвестиционните 
потребности, евентуалното участие 
на частния сектор, добавената 
стойност, произтичаща от 
въпросния финансов инструмент, и 
оценката на критичната маса;

Or. en

Изменение 9
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на 
предварителната оценка за определяне 
на ситуациите, при които съществува 
неефективен пазар или неоптимални 
инвестиции; призовава Комисията да 
въведе в съответния регламент като част 
от основния акт съответните изисквания 
по отношение на ролята и прилагането 
на предварителната оценка;

3. подчертава значението на 
предварителната оценка за определяне 
на ситуациите, при които съществува 
неефективен пазар или неоптимални 
инвестиции; призовава Комисията да 
въведе в съответния регламент като част 
от основния акт съответните изисквания 
по отношение на ролята и прилагането 
на предварителната оценка;
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изискванията включват поне 
съблюдаването на правото на ЕС и на 
националното право и спазването на 
изискванията за прозрачност за 
публичните средства;

Or. de

Изменение 10
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства разширяването на 
приложното поле на финансовите 
инструменти в рамките на кохезионната 
политика до всички тематични цели и 
всички фондове по Общата 
стратегическа рамка (ОСР) през 
следващия програмен период; въпреки 
това подчертава, че е необходим по-
добър преглед на прилаганите 
финансови инструменти, за да се намали 
рискът от липсата на координация и от 
припокриването на различни схеми;

4. отбелязва разширяването на 
приложното поле на финансовите 
инструменти в рамките на кохезионната 
политика до всички тематични цели и 
всички фондове по Общата 
стратегическа рамка (ОСР) през 
следващия програмен период; въпреки 
това подчертава, че е необходим по-
добър преглед на прилаганите 
финансови инструменти, за да се намали 
рискът от липсата на координация и от 
припокриването на различни схеми;

Or. de

Изменение 11
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства разширяването на 
приложното поле на финансовите 
инструменти в рамките на кохезионната 
политика до всички тематични цели и 
всички фондове по Общата 

4. приветства разширяването на 
приложното поле на финансовите 
инструменти в рамките на кохезионната 
политика до всички тематични цели и 
всички фондове по Общата 
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стратегическа рамка (ОСР) през 
следващия програмен период; въпреки 
това подчертава, че е необходим по-
добър преглед на прилаганите 
финансови инструменти, за да се намали 
рискът от липсата на координация и от 
припокриването на различни схеми;

стратегическа рамка (ОСР) през 
следващия програмен период, 
съответно до такива проекти и групи 
от проекти или части от програми, 
които носят приходи и печалби и с 
това са подходящи за финансови 
инструменти; въпреки това 
подчертава, че е необходим по-добър 
преглед на прилаганите финансови 
инструменти, за да се намали рискът от 
липсата на координация и от 
припокриването на различни схеми;

Or. de

Изменение 12
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства разширяването на 
приложното поле на финансовите 
инструменти в рамките на кохезионната 
политика до всички тематични цели и 
всички фондове по Общата 
стратегическа рамка (ОСР) през 
следващия програмен период; въпреки 
това подчертава, че е необходим по-
добър преглед на прилаганите 
финансови инструменти, за да се намали 
рискът от липсата на координация и от 
припокриването на различни схеми;

4. приветства разширяването на 
приложното поле на финансовите 
инструменти в рамките на кохезионната 
политика до всички тематични цели и 
всички фондове по Общата 
стратегическа рамка (ОСР) през 
следващия програмен период, 
съответно до такива проекти и групи 
от проекти или части от програми, 
които носят приходи и печалби и с 
това са подходящи за финансови 
инструменти; въпреки това 
подчертава, че е необходим по-добър 
преглед на прилаганите финансови 
инструменти, за да се намали рискът от 
липсата на координация и от 
припокриването на различни схеми;

Or. de
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Изменение 13
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че подходящият мониторинг, 
отчетност и одит са от изключителна 
важност, за да се гарантира, че 
ресурсите на ЕС се използват по 
предназначение; призовава Комисията 
да засили изискванията за отчетност за 
управляващите органи през програмния 
период, да въведе достатъчно чести 
одити и да изпраща на Европейския 
парламент годишен обобщителен 
доклад за употребата и 
ефективността на финансовите 
инструменти за отделните фондове 
по ОСР, тематични цели и държави 
членки;

5. счита, че подходящият мониторинг, 
отчетност и одит са от изключителна 
важност, за да се гарантира, че 
ресурсите на ЕС се използват по 
предназначение; призовава Комисията 
да засили изискванията за отчетност за 
управляващите органи през програмния 
период;

Or. en

Изменение 14
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че подходящият мониторинг, 
отчетност и одит са от изключителна 
важност, за да се гарантира, че 
ресурсите на ЕС се използват по 
предназначение; призовава Комисията 
да засили изискванията за отчетност за 
управляващите органи през програмния 
период, да въведе достатъчно чести 
одити и да изпраща на Европейския 
парламент годишен обобщителен 
доклад за употребата и ефективността 
на финансовите инструменти за 

5. счита, че е наложително
подходящият мониторинг, отчетност и 
одит, както и прилагането на 
правилата на ЕС по отношение на 
прозрачността за частта от 
средствата от ЕС във финансовите 
инструменти да са от изключителна 
важност, за да се гарантира, че 
ресурсите на ЕС се използват по 
предназначение; призовава Комисията 
да засили изискванията за отчетност за 
управляващите органи през програмния 



PE491.016v01-0012/16 AM\903830BG.doc

BG

отделните фондове по ОСР, тематични 
цели и държави членки;

период, да въведе достатъчно чести 
одити и да изпраща на Европейския 
парламент годишен обобщителен 
доклад за употребата и ефективността 
на финансовите инструменти за 
отделните фондове по ОСР, тематични 
цели и държави членки;

Or. de

Изменение 15
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява загриженост относно 
ограничения институционален 
капацитет на Комисията да поеме 
очакваното увеличаване на ролята на 
финансовите инструменти; счита, че 
специфичното ноу–хау и техническият 
капацитет за използване и управление 
на финансовите инструменти следва да 
се засилят също така на равнището на 
управляващите органи, на финансовите 
посредници и на банките; подчертава, 
че по-доброто познаване на 
финансовите инструменти от лицата, 
отговорни за изпълнението на 
публичните политики, е жизненоважно 
за премахване на ограниченията от 
културно естество, както и за 
насърчаване на успеха на финансовите 
инструменти;

6. счита, че специфичното ноу–хау и 
техническият капацитет за използване и 
управление на финансовите 
инструменти следва да се засилят също 
така на равнището на управляващите 
органи, на финансовите посредници и 
на банките; подчертава, че по-доброто 
познаване на финансовите инструменти 
от лицата, отговорни за изпълнението на 
публичните политики, е жизненоважно 
за премахване на ограниченията от 
културно естество, както и за 
насърчаване на успеха на финансовите 
инструменти;

Or. en

Изменение 16
Andreas Mölzer
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява загриженост относно 
ограничения институционален 
капацитет на Комисията да поеме 
очакваното увеличаване на ролята на 
финансовите инструменти; счита, че 
специфичното ноу–хау и техническият 
капацитет за използване и управление 
на финансовите инструменти следва да 
се засилят също така на равнището на 
управляващите органи, на финансовите 
посредници и на банките; подчертава, 
че по-доброто познаване на 
финансовите инструменти от лицата, 
отговорни за изпълнението на 
публичните политики, е жизненоважно 
за премахване на ограниченията от 
културно естество, както и за 
насърчаване на успеха на финансовите 
инструменти;

6. счита, че специфичното ноу–хау и 
техническият капацитет за използване и 
управление на финансовите 
инструменти следва да се засилят също 
така на равнището на управляващите 
органи, на финансовите посредници и 
на банките; подчертава, че по-доброто 
познаване на финансовите инструменти 
от лицата, отговорни за изпълнението на 
публичните политики, е жизненоважно 
за премахване на ограниченията от 
културно естество, както и за
гарантиране на успеха на финансовите 
инструменти;

Or. de

Изменение 17
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява загриженост относно 
ограничения институционален 
капацитет на Комисията да поеме 
очакваното увеличаване на ролята на 
финансовите инструменти; счита, че 
специфичното ноу–хау и техническият 
капацитет за използване и управление 
на финансовите инструменти следва да 
се засилят също така на равнището на 
управляващите органи, на финансовите 
посредници и на банките; подчертава, 

6. изразява загриженост относно 
ограничения институционален 
капацитет на Комисията да поеме 
очакваното увеличаване на ролята на 
финансовите инструменти; счита, че 
специфичното ноу–хау и техническият 
капацитет за използване и управление 
на финансовите инструменти следва да 
се засилят също така на равнището на 
управляващите органи, на финансовите 
посредници и на банките; подчертава, 
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че по-доброто познаване на 
финансовите инструменти от лицата, 
отговорни за изпълнението на 
публичните политики, е жизненоважно 
за премахване на ограниченията от 
културно естество, както и за 
насърчаване на успеха на финансовите 
инструменти;

че по-доброто познаване на 
финансовите инструменти от лицата, 
отговорни за изпълнението на 
публичните политики, е жизненоважно 
за премахване на ограниченията от 
културно естество, както и за 
насърчаване на успеха на финансовите 
инструменти при същевременно 
осигуряване на демократичен 
контрол;

Or. de

Изменение 18
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. насърчава Комисията да използва 
опита от инструменти, като 
JEREMIE, JESSICA и JASMINE, 
които са от решаващо значение за 
европейските региони и градове, при 
определянето на следващото 
поколение финансови инструменти за 
програмния период 2014 – 2020 г.;

Or. en

Изменение 19
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че е нужно да бъде 
призната ролята на различните 
национални и регионални банкови 
институции, които разполагат с 
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необходимия опит и ноу-хау по 
отношение на местните и 
регионалните особености в 
развитието и прилагането на 
финансови инструменти;

Or. en

Изменение 20
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. признава повишената роля на 
градовете при програмирането и 
прилагането на средствата по ОСР в 
следващия програмен период; поради 
това призовава Комисията да изясни 
допълнително процедурните и 
практическите последици от по-силната 
роля на градовете при разработването и 
прилагането на финансовите 
инструменти.

7. признава значението на градското 
измерение и повишената роля на 
градовете при програмирането и 
прилагането на фондовете, обхванати 
от Регламента за общите разпоредби 
(РОР), в следващия програмен период; 
поради това призовава Комисията да 
изясни допълнително процедурните и 
практическите последици от по-силната 
роля на градовете при разработването и 
прилагането на финансовите 
инструменти.

Or. en

Изменение 21
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. признава повишената роля на 
градовете при програмирането и 
прилагането на средствата по ОСР в 
следващия програмен период; поради 
това призовава Комисията да изясни 

7. признава повишената роля на 
градовете при програмирането и 
прилагането на средствата по ОСР в 
следващия програмен период; поради 
това призовава Комисията да изясни 
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допълнително процедурните и 
практическите последици от по-силната 
роля на градовете при разработването и 
прилагането на финансовите 
инструменти.

допълнително процедурните и 
практическите последици от по-силната 
роля на градовете при разработването и 
прилагането на финансовите 
инструменти и същевременно да 
осигури процедурите за публично 
участие и за тези проекти.

Or. de


