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Изменение 1
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства Специалния доклад 
№ 2/2012 на Сметната палата, относно 
финансовите инструменти (ФИ) за 
малки и средни предприятия (МСП), 
съфинансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР); счита, че 
подобен одитен доклад би бил от 
огромна стойност също и в края на 
законодателния период 2007 - 2013 г., 
като ще позволи допълнителни 
заключения относно резултатите от ФИ 
за МСП, съфинансирани от ЕФРР;

1. приветства Специален доклад 
№ 2/2012 на Сметната палата относно 
финансовите инструменти (ФИ) за 
малки и средни предприятия (МСП), 
съфинансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР); счита, че 
подобен одитен доклад би бил от 
огромна стойност също и в края на 
законодателния период 2007—2013 г., 
тъй като ще позволи извличането на 
допълнителни заключения относно 
резултатите от ФИ за МСП, 
съфинансирани от ЕФРР; счита освен 
това, че изготвянето на такъв доклад 
в края на текущия програмен период 
ще осигури възможност да се избегне 
повтарянето на грешки, като по този 
начин ще се повиши ефикасността и 
ефективността на бъдещите мерки 
по ФИ, съфинансирани от ЕФРР;

Or. ro

Изменение 2
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. признава, че във времена на фискални 
ограничения и на намален капацитет за 
отпускане на заеми от страна на частния 
сектор, към МСП следва да бъде 
насочена засилена европейска подкрепа 
с цел да продължават да създават 

2. признава, че във времена на фискални 
ограничения и на намален капацитет за 
отпускане на заеми от страна на частния 
сектор, към МСП следва да бъде 
насочена засилена европейска подкрепа 
с цел да продължават да създават 
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заетост, иновации и растеж; отбелязва, 
че политиката на сближаване, като 
главният инвестиционен инструмент за 
конвергенция и устойчиво сближаване
за целия Европейски съюз, е един от 
двата основни „канала“ за подкрепа от 
ЕС за МСП; подчертава, обаче, че 
използването на ФИ в политиката на 
сближаване по отношение на МСП 
следва да бъде засилено в бъдеще, тъй 
като то може да гарантира револвиращи 
фондове, да насърчава публично-частни 
партньорства и да постигне 
мултиплициращ ефект по отношение
бюджета на ЕС;

заетост, иновации и растеж; отбелязва, 
че следва да се отдели специално 
внимание на МСП, които генерират 
устойчиво развитие на местно 
равнище, за да се избегне нарушаване 
на конкуренцията между тях;
отбелязва, че политиката на сближаване, 
като основен инвестиционен инструмент 
за конвергенция и устойчиво развитие
за целия Европейски съюз, е един от 
двата основни „канала“ за подкрепа от 
ЕС за МСП; подчертава обаче, че 
използването на ФИ в рамките на
политиката на сближаване по 
отношение на МСП следва да бъде 
засилено в бъдеще, тъй като то може да 
гарантира револвиране на средствата, 
да насърчава публично-частни 
партньорства и да постигне 
мултиплициращ ефект заедно с бюджета 
на ЕС;

Or. fr

Изменение 3
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. признава, че във времена на фискални 
ограничения и на намален капацитет за 
отпускане на заеми от страна на частния 
сектор, към МСП следва да бъде 
насочена засилена европейска подкрепа 
с цел да продължават да създават 
заетост, иновации и растеж; отбелязва, 
че политиката на сближаване, като 
главният инвестиционен инструмент за 
конвергенция и устойчиво сближаване
за целия Европейски съюз, е един от 
двата основни „канала“ за подкрепа от 
ЕС за МСП; подчертава, обаче, че 
използването на ФИ в политиката на 

2. признава, че във времена на фискални 
ограничения и на намален капацитет за 
отпускане на заеми от страна на частния 
сектор МСП, и по-специално 
микропредприятията, бяха най-силно 
засегнати и че поради това към тях
следва да бъде насочена засилена 
европейска подкрепа с цел да 
продължават да създават заетост, 
иновации и растеж; отбелязва, че 
политиката на сближаване, като основен
инвестиционен инструмент за 
конвергенция и устойчиво развитие за 
целия Европейски съюз, е един от двата 
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сближаване по отношение на МСП 
следва да бъде засилено в бъдеще, тъй 
като то може да гарантира револвиращи 
фондове, да насърчава публично-частни 
партньорства и да постигне 
мултиплициращ ефект по отношение
бюджета на ЕС;

основни „канала“ за подкрепа от ЕС за 
МСП; подчертава обаче, че 
използването на ФИ в рамките на
политиката на сближаване по 
отношение на МСП следва да бъде 
засилено в бъдеще, тъй като то може да 
гарантира револвиране на средствата, 
да насърчава публично-частни 
партньорства и да постигне 
мултиплициращ ефект заедно с бюджета 
на ЕС;

Or. ro

Изменение 4
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2 а. подчертава, че ограничаването на 
достъпа до финансиране доведе до 
спад в броя на новосъздадените 
дружества и че вследствие на това 
финансовите инструменти, 
съфинансирани от ЕФРР, играят все 
по-важна роля за насърчаване на 
предприемачеството;

Or. ro

Изменение 5
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. признава, че одитът на Сметната 
палата е прегледал извадка от проекти, 
включващи мерки по ФИ, 

3. признава, че одитът на Сметната 
палата е обхванал извадка от проекти, 
включващи мерки по ФИ, 
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съфинансирани от ЕФРР през 
програмните периоди 2000-2006 г. и 
2007-2013 г. и изтъква, че ограниченият 
брой анализирани проекти и държави 
членки може би не представя пълна и 
цялостна картина на използването на 
средствата от ЕФРР на територията на 
ЕС;

съфинансирани от ЕФРР през 
програмните периоди 2000—2006 г. и 
2007—2013 г., и изтъква, че 
ограниченият брой анализирани проекти 
и държави членки може би не представя 
пълна и цялостна картина на 
използването на средствата от ЕФРР на 
територията на ЕС; счита, че в 
евентуалния одитен доклад в края на 
програмния период 2007—2013 г. 
следва да бъде отчетена специалната 
финансова помощ за МСП в най-
отдалечените региони (НОР), за да се 
гарантира извършването на цялостна 
оценка на използването на тези 
средства в рамките на Съюза;

Or. fr

Изменение 6
Jean-Jacob Bicep

Проектостановище
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. подкрепя призива на Сметната палата 
за по-ясно определение на идеята за 
ефект на лоста във ФИ; въпреки това 
подчертава, че в светлината на натиска 
за постигане на по-голям ефект на 
лоста, е важно да се припомни, че ФИ в 
политиката на сближаване като цяло 
финансират проекти в по-слабо развити 
региони и региони, изправени пред 
икономически затруднения, с цел 
подобряване на ситуации на 
неефективност на пазара и неоптимални 
инвестиции, така че ФИ в политиката на 
сближаване се съсредоточават не само 
върху рентабилността в краткосрочен 
план, но и върху значителни социално-
икономически ползи; изтъква 
многостепенното управление и 
споделеното при проектирането и 

7. подкрепя призива на Сметната палата 
за по-ясно определение на идеята за 
ефект на лоста във ФИ; въпреки това 
подчертава, че предвид натиска за 
постигане на по-голям ефект на лоста, е 
важно да се припомни, че ФИ в 
политиката на сближаване като цяло 
финансират проекти в по-слабо развити 
региони и региони, изправени пред 
икономически затруднения, с цел 
подобряване на ситуации на 
неефективност на пазара и неоптимални 
инвестиции, така че ФИ в политиката на 
сближаване се съсредоточават не само 
върху рентабилността в краткосрочен 
план, но и върху значителни социално-
икономически ползи, видими на 
регионално равнище; изтъква 
многостепенното и споделеното 



AM\909608BG.doc 7/7 PE494.503v01-00

BG

изпълнението на програмите управление
като основни идеи зад политиката на 
сближаване, които позволяват на 
регионалните и национални органи да 
участват в планирането и изпълнението 
на програмите; ето защо подчертава, че 
е необходимо и правната рамка да 
поддържа определено равнище на 
гъвкавост, когато става въпрос за 
определения и изисквания за ефект на 
лоста;

управление при проектирането и 
изпълнението на програмите като 
основни идеи на политиката на 
сближаване, които дават възможност
на регионалните и националните органи 
да участват в планирането и 
изпълнението на програмите; ето защо 
подчертава, че е необходимо и правната 
рамка да поддържа определено равнище 
на гъвкавост, когато става въпрос за 
определения и изисквания за ефект на 
лоста;

Or. fr


