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Изменение 19
Енрике Калвет Чамбон, Ула Тьорнес

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно Европейския фонд за 
стратегически инвестиции и за 
изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013

относно Европейския план за 
стратегически инвестиции и за 
изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013

Or. es

Обосновка

Обозначението „фонд“ не е съвсем подходящо и би било по-целесъобразно да се 
нарича „план“. Ако това изменение бъде прието, законодателният текст следва да 
бъде адаптиран, за да включи това ново наименование.

Изменение 20
Мара Бицото

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи и бюджетните
ограничения за държавите членки. Тази 
липса на инвестиции забавя 

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. Съюзът страда от 
недостиг на инвестиции в резултат на
асиметрии при регламентирането, 
все още съществуващи в рамките на 
вътрешния пазар, пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи, политиките на 
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икономическото възстановяване и има 
отрицателен ефект върху създаването на 
работни места, дългосрочните 
перспективи за растеж и 
конкурентоспособността.

икономии и строгите бюджетни
ограничения за държавите членки. Тази 
липса на инвестиции забавя
потреблението и икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж и конкурентоспособността.

Or. it

Изменение 21
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи и бюджетните ограничения 
за държавите членки. Тази липса на 
инвестиции забавя икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж и конкурентоспособността.

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи и бюджетните ограничения 
за държавите членки и 
териториалните единици. Тази липса 
на инвестиции забавя икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж и конкурентоспособността.

Or. fr

Изменение 22
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи и бюджетните ограничения 
за държавите членки. Тази липса на 
инвестиции забавя икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж и конкурентоспособността.

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи и бюджетните ограничения 
за държавите членки. Тази липса на 
инвестиции забавя икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж, запазването на социалните 
модели и конкурентоспособността.

Or. fr

Изменение 23
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическата и финансова криза
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на
инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи и бюджетните ограничения 
за държавите членки. Тази липса на 
инвестиции забавя икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 

(1) Икономическата и финансова криза
и грешките в икономическото 
управление доведоха до спад в нивото 
на инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на 
целенасочени качествени инвестиции в 
резултат на пазарната несигурност с 
оглед на икономическите перспективи и 
бюджетните ограничения за държавите 
членки. Тази липса на инвестиции 
забавя икономическото възстановяване 
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места, дългосрочните перспективи за 
растеж и конкурентоспособността.

и има отрицателен ефект върху 
създаването на работни места, 
дългосрочните перспективи за растеж и 
конкурентоспособността.

Or. en

Изменение 24
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи и бюджетните ограничения 
за държавите членки. Тази липса на 
инвестиции забавя икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж и конкурентоспособността.

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на политиките 
на икономии, включително по-ниски 
трудови възнаграждения и публични 
разходи, които понижиха съвкупното 
търсене и увеличиха пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи, както и бюджетните 
ограничения, наложени на държавите 
членки от правилата на Пакта за
стабилност и растеж и 
нежеланието на ЕЦБ за решителна 
намеса на пазарите за публични 
облигации. Тази липса на инвестиции 
забавя икономическото възстановяване 
и има отрицателен ефект върху 
създаването на работни места и
дългосрочните перспективи за растеж.

Or. en

Изменение 25
Лаура Аджеа, Тициана Бегин
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Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи и бюджетните ограничения 
за държавите членки. Тази липса на 
инвестиции забавя икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж и конкурентоспособността.

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи и бюджетните ограничения 
за държавите членки. Тази липса на 
инвестиции възпира икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж, конкурентоспособността и
възможността за поддържане на 
адекватни социални гаранции, което в 
някои държави членки доведе до 
абсолютна бедност.

Or. it

Изменение 26
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално 
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза.
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално,
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на структурни 
проблеми, неустойчиви равнища на 
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перспективи и бюджетните ограничения 
за държавите членки. Тази липса на 
инвестиции забавя икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж и конкурентоспособността.

дълга и пазарната несигурност с оглед 
на икономическите перспективи и 
бюджетните ограничения за държавите 
членки. Тази липса на инвестиции 
забавя икономическото възстановяване 
и има отрицателен ефект върху 
създаването на работни места, 
дългосрочните перспективи за растеж и 
конкурентоспособността.

Or. en

Изменение 27
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Подходящите нива на публични 
инвестиции са от решаващо значение 
за финансирането на обществени 
блага, за привличане на частни 
инвестиции, които са критично 
ниски, и за създаването на нови 
качествени работни места.

Or. en

Изменение 28
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Европейският фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ) 
ще се основава на съществуващи 
ресурси на ЕС и няма да набира 
публични „свежи“ средства, с 
изключение на допълнителните
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5 милиарда евро от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ);

Or. en

Изменение 29
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) ЕФСИ следва да отделя 
специално внимание на проекти в 
държави членки и региони, които все 
още страдат в най-голяма степен от 
кризата, като се стреми към 
намаляване на различията, особено по 
отношение на равнищата на 
безработица и на заетост. 
Необходимостта от създаване на 
нови качествени работни места на 
подходящи равнища трябва да бъде 
конкретно разгледана в рамките на 
европейска инвестиционна 
стратегия, за която ЕФСИ следва да 
дава своя принос.

Or. en

Изменение 30
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими 

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Твърде дълго се прибягва до
структурните реформи и фискалната 
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предпоставки за стимулиране на 
инвестициите. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

отговорност, за да се сведе до минимум 
необходимостта от стимулиране на 
инвестициите. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране,
координирането на икономическите, 
фискалните, социалните и 
бюджетните политики може да 
допринесе за създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

Or. fr

Изменение 31
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими 
предпоставки за стимулиране на 
инвестициите. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят 
за увеличаване на заетостта и
търсенето и водят до трайно 
повишаване на потенциала за растеж.

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими 
предпоставки за стимулиране на 
инвестициите. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти създават 
заетост, увеличават търсенето и водят 
до трайно повишаване на потенциала за 
растеж.

Or. en

Изменение 32
Жером Лаврийо
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Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими 
предпоставки за стимулиране на 
инвестициите. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими 
предпоставки за стимулиране на 
инвестициите на солидни основи и при 
насърчаване на стабилен и устойчив 
растеж. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

Or. fr

Изменение 33
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и 
фискалната отговорност са 
необходими предпоставки за 
стимулиране на инвестициите. Наред 
с подема в инвестиционното 
финансиране, тези условия могат да 
допринесат за създаване на 
благотворно взаимодействие в 

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Необходими са инвестиционни 
проекти, които са насочени към най-
засегнатите региони и имат добавена 
стойност за обществото, така че да
допринасят за оказването на подкрепа 
и да генерират средносрочна и 
дългосрочна заетост и търсене.
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случаите, когато инвестиционните 
проекти допринасят за увеличаване на 
заетостта и търсенето и водят до 
трайно повишаване на потенциала за 
растеж.

Or. en

Изменение 34
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими 
предпоставки за стимулиране на 
инвестициите. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят 
за увеличаване на заетостта и
търсенето и водят до трайно 
повишаване на потенциала за растеж.

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими 
предпоставки за стимулиране на 
инвестициите. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти създават 
висококачествени работни места и
търсене и водят до трайно повишаване 
на потенциала за растеж.

Or. en

Изменение 35
Патрик Льо Ярик, Инеш Крищина Зубер

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за подем в инвестиционното 
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създаден от липсата на инвестиции. 
Структурните реформи и 
фискалната отговорност са 
необходими предпоставки за 
стимулиране на инвестициите. Наред 
с подема в инвестиционното 
финансиране, тези условия могат да 
допринесат за създаване на 
благотворно взаимодействие в 
случаите, когато инвестиционните 
проекти допринасят за увеличаване на 
заетостта и търсенето и водят до 
трайно повишаване на потенциала за 
растеж.

финансиране, в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и социалното
и географското сближаване на 
териториите и водят до трайно 
повишаване на потенциала за растеж

Or. fr

Изменение 36
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и 
фискалната отговорност са 
необходими предпоставки за
стимулиране на инвестициите. Наред с 
подема в инвестиционното 
финансиране, тези условия могат да
допринесат за създаване на 
благотворно взаимодействие в случаите, 
когато инвестиционните проекти 
допринасят за увеличаване на
заетостта и търсенето и водят до 
трайно повишаване на потенциала за 
растеж.

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции. С
цел стимулиране на инвестициите, е 
необходимо да се вземат мерки, които
могат да спомогнат за създаване на 
благотворно взаимодействие в случаите, 
когато инвестиционните проекти 
допринасят за увеличаване на
дългосрочната качествена заетост и 
търсенето, като водят до трайно 
повишаване на потенциала за растеж

Or. it
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Изменение 37
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими 
предпоставки за стимулиране на 
инвестициите. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции.
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими като
предпоставки за инвестициите по 
ЕФСИ и могат да допринесат за 
създаването на среда, стимулираща 
допълнителни инвестиции, растеж и 
създаване на работни места. Наред с 
подема в инвестиционното 
финансиране, тези условия могат да 
допринесат за създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

Or. en

Изменение 38
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции. 
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими 
предпоставки за стимулиране на 
инвестициите. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 

(2) Необходими са всеобхватни 
действия за излизане от порочния кръг, 
създаден от липсата на инвестиции. 
Структурните реформи и фискалната 
отговорност са необходими 
предпоставки за стимулиране на 
инвестициите. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
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създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж. За да се 
постигне това, ЕФСИ следва да се 
съсредоточи приоритетно върху 
МСП, тъй като те разполагат с 
голям потенциал за създаване на 
работни места и следователно са 
основни участници в процеса на 
възобновяването на растежа в 
Европа.

Or. fr

Изменение 39
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Широк набор от икономически и 
социални реформи на национално 
равнище следва да се предприемат за 
осъществяването на значителни 
икономически и социални ползи. Тези 
реформи следва, например, да имат за 
цел да се гарантира пълен и равен 
достъп до висококачествено 
образование и системи за обучение, до 
добри детски заведения и здравни 
системи, разполагащи с 
необходимото финансиране, както и 
да се гарантира равното участие на 
жените и мъжете на пазара на труда 
и да се разработят справедливи и 
ефективни данъчни системи, които 
успешно да премахнат практиките 
на данъчни, измами, укриване на 
данъци или избягване на данъци .

Or. en
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Изменение 40
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) С цел да се постигне максимално 
въздействие на ЕФСИ по отношение 
на заетостта, следва да се прилагат 
допълващи мерки от държавите 
членки, например обучение или други 
активни политики на пазара на 
труда.

Or. en

Изменение 41
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) социалните инвестиции са 
необходими с оглед посрещане на 
икономическата стагнация, 
дефлацията и високата безработица 
в ЕС, а именно инвестициите в хора, 
като им се предоставят умения и 
благоприятни условия за създаването 
на устойчиви, приобщаващи и 
качествени работни места.

Or. en

Изменение 42
Гийом Балас
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия
за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти.

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 
за насърчаване на тълкуване на 
бюджетните политики на основата 
на спазването на проциклични 
правила, водещи до това държавите 
да жертват разходите за 
инвестиции, необходими за 
повишаване на икономическата 
активност и създаването на 
качествени, устойчиви работни 
места, като загърбват инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти.

Or. fr

Изменение 43
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 
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за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти.

за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти, създаващи 
икономически растеж и заетост.

Or. en

Изменение 44
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 
за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 
за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
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пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти.

пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни и 
устойчиви инвестиционни проекти, 
които имат пряко въздействие върху 
реалната икономика, растежа и 
заетостта.

Or. fr

Изменение 45
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 
за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти.

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 
за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти, стимулиращи 
последователното и балансирано 
социално и икономическо развитие на 
държавите –– членки на Европейския 
съюз.

Or. pl
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Изменение 46
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи 
усилия за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти.

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът направи 
грешката да насочи вниманието си в 
прекалено голяма степен върху 
политиките на икономии, като по 
този начин се повлия отрицателно на
растежа. Това доведе до увеличаване на 
равнищата на безработица и на 
бедност. Европейската инвестиционна 
банка („ЕИБ“) също засили действията 
си за насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Поради това са
необходими по-нататъшни и допълващи
действия, за да се гарантира, че са взети 
под внимание нуждите от инвестиции 
на Съюза и че наличната на пазара 
ликвидност се използва ефективно и е 
насочена към финансиране на 
жизнеспособни инвестиционни проекти, 
като се поставя силен акцент върху 
техния потенциал за създаване на 
растеж и на работни места и 
ползите им за обществото като цяло.
Важно е, обаче, да се има предвид, че
инвестиции без необходимите цели и 
критерии може да причинят големи 
вреди и че това, от което ЕС се 
нуждае, са инвестиции, които са 
насочени към създаване на добавена 
стойност за гражданите на ЕС и 
намаляване на неравенствата и са 
устойчиви в икономическо, социално и 
екологично отношение.

Or. en



AM\1052802BG.doc 21/127 PE551.778v01-00

BG

Изменение 47
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Емилиян Павел, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 
за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти.

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 
за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Поради това са
необходими по-нататъшни действия, за 
да се гарантира, че са взети под 
внимание нуждите от инвестиции на 
Съюза и че наличната на пазара 
ликвидност се използва ефективно и е 
насочена към финансиране на 
жизнеспособни инвестиционни проекти, 
като се поставя силен акцент върху 
създаването на растеж и на 
качествени работни места и ползите 
им за обществото като цяло.

Or. en

Изменение 48
Патрик Льо Ярик, Инеш Крищина Зубер

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи 
усилия за насърчаване на растежа, по-

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът приложи 
политики на икономии, които 
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специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка 
(„ЕИБ“) също засили действията си 
за насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на 
капитала през януари 2013 г. 
Необходими са по-нататъшни действия, 
за да се гарантира, че са взети под 
внимание нуждите от инвестиции на 
Съюза и че наличната на пазара 
ликвидност се използва ефективно и е 
насочена към финансиране на 
жизнеспособни инвестиционни проекти.

доведоха до извънредно сериозна 
социална и обществена криза и 
възпряха стратегическите 
инвестиции, необходими и за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Необходими са спешни по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти, както от 
гледна точка на създаването на 
висококачествени работни места , 
предоставящи съответните права, 
така и от гледна точка на околната 
среда и устойчивостта.

Or. fr

Изменение 49
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи 
усилия за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на капитала 
през януари 2013 г. Необходими са по-
нататъшни действия, за да се гарантира, 
че са взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва 

(4) По време на икономическата и 
финансова криза, която към 
настоящия момент продължава в 
много държави членки, Съюзът
направи опити за насърчаване на 
растежа, по-специално чрез инициативи 
по стратегията „Европа 2020“, чиито 
цели за борба с безработицата и 
бедността все още не са постигнати.
Европейската инвестиционна банка
(„ЕИБ“) също така се опита да засили 
действията си за насърчаване и 
популяризиране на инвестициите в 
рамките на Съюза, отчасти и чрез 
увеличение на капитала през януари 
2013 г., но предостави несъществени 
средства на микропредприятията и 
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ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти.

МСП. Необходими са по-нататъшни 
действия, за да се гарантира, че са взети 
под внимание нуждите от инвестиции 
на Съюза и че наличната на пазара 
ликвидност се използва ефективно и е 
насочена към финансиране на 
жизнеспособни от икономическа и 
екологическа гледна точка
инвестиционни проекти, с акцент върху 
нововъзникналите предприятия с 
иновативни проекти и 
микропредприятията.

Or. it

Изменение 50
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) проектите от по-малък мащаб не 
само създават финансова 
възвръщаемост, но и насърчават също 
така разпространението на 
социалните ефекти, които създават 
условия за устойчив, приобщаващ и 
екологосъобразен растеж.

Or. en

Изменение 51
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На 15 юли 2014 г. новоизбраният 
председател на Европейската 

заличава се
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комисия представи на Европейския 
парламент политическите насоки за 
Европейската комисия. В тези 
политически насоки бе отправен 
призив за мобилизиране на „до 
300 млрд. евро допълнителни 
публични и частни инвестиции в 
реалната икономика през следващите 
три години“, за да се стимулират 
инвестициите за създаване на 
работни места.

Or. en

Изменение 52
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На 15 юли 2014 г. новоизбраният 
председател на Европейската комисия 
представи на Европейския парламент 
политическите насоки за Европейската 
комисия. В тези политически насоки бе 
отправен призив за мобилизиране на „до 
300 млрд. евро допълнителни публични 
и частни инвестиции в реалната 
икономика през следващите три 
години“, за да се стимулират 
инвестициите за създаване на работни 
места.

(5) На 15 юли 2014 г. новоизбраният 
председател на Европейската комисия 
представи на Европейския парламент 
политическите насоки за настоящия 
парламентарен мандат. В тези 
политически насоки бе отправен призив 
за мобилизиране на „до 300 млрд. евро 
допълнителни публични и частни 
инвестиции в реалната икономика през 
следващите три години“, за да се 
стимулират инвестициите за създаване 
на работни места.

Or. fr

Изменение 53
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) На 26 ноември 2014 г. Комисията 
представи съобщение, озаглавено 
„План за инвестиции за Европа“1, в 
което се предвижда създаването на 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции („ЕФСИ“), прозрачен 
механизъм за утвърждаване на 
инвестиционни проекти на 
европейско равнище, консултативен 
център (Европейски консултантски 
център по въпросите на 
инвестициите — „ЕКЦВИ“) и 
амбициозна програма за премахване 
на пречките пред инвестициите и 
завършване на единния пазар.

заличава се

__________________
1 Съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейската 
централна банка, Европейския 
икономически и социален комитет, 
Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка, 
озаглавено „План за инвестиции за 
Европа“. COM(2014)903 окончателен.

Or. en

Изменение 54
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) На 26 ноември 2014 г. Комисията 
представи съобщение, озаглавено „План 
за инвестиции за Европа“1, в което се 
предвижда създаването на Европейски 
фонд за стратегически инвестиции
(„ЕФСИ“), прозрачен механизъм за 
утвърждаване на инвестиционни 

(6) На 26 ноември 2014 г. Комисията 
представи съобщение, озаглавено „План 
за инвестиции за Европа“1, в което се 
предвижда създаването на Европейски 
фонд за стратегически инвестиции
(„ЕФСИ“) и на консултативен център
(Европейски консултантски център по 
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проекти на европейско равнище,
консултативен център (Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите — „ЕКЦВИ“) и 
амбициозна програма за премахване 
на пречките пред инвестициите и 
завършване на единния пазар.

въпросите на инвестициите —
„ЕКЦВИ“).

__________________ __________________
1 Съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейската 
централна банка, Европейския 
икономически и социален комитет, 
Комитета на регионите и Европейската 
инвестиционна банка, озаглавено „План 
за инвестиции за Европа“. 
COM(2014)903 окончателен.

1 Съобщение до Европейския парламент, 
Съвета, Европейската централна банка, 
Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка, 
озаглавено „План за инвестиции за 
Европа“. COM(2014)903 окончателен.

Or. en

Изменение 55
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 18 декември 2014 г. 
Европейският съвет излезе със 
заключението, че „стимулирането на 
инвестициите и преодоляването на 
неефективността на пазара в Европа 
са основно политическо 
предизвикателство“ и че „новият
акцент върху инвестициите, заедно с 
ангажимента на държавите членки 
за по-интензивни структурни 
реформи и за постигане на 
благоприятстваща растежа 
фискална консолидация, ще послужи 
като основа за растежа и 
създаването на работни места в 
Европа. Беше отправен и призив „за 
създаването на Европейски фонд за 

заличава се
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стратегически инвестиции (ЕФСИ) 
за мобилизиране на 315 млрд. евро 
нови инвестиции в периода между 
2015 г. и 2017 г., който да допълва 
текущите програми на ЕС и 
традиционните дейности на ЕИБ“.

Or. en

Изменение 56
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) На 18 декември 2014 г. Европейският 
съвет излезе със заключението, че 
„стимулирането на инвестициите и 
преодоляването на неефективността 
на пазара в Европа са основно 
политическо предизвикателство“ и 
че „новият акцент върху 
инвестициите, заедно с ангажимента 
на държавите членки за по-
интензивни структурни реформи и за 
постигане на благоприятстваща 
растежа фискална консолидация, ще 
послужи като основа за растежа и
създаването на работни места в 
Европа. Беше отправен и призив „за 
създаването на Европейски фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ) за 
мобилизиране на 315 млрд. евро нови 
инвестиции в периода между 2015 г. и 
2017 г., който да допълва текущите 
програми на ЕС и традиционните 
дейности на ЕИБ“.

(7) На 18 декември 2014 г. Европейският 
съвет призова за „създаването на 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) в групата на ЕИБ 
с цел да се мобилизират нови 
инвестиции в размер на 315 млрд. евро 
между 2015 г. и 2017 г“.

Or. it

Изменение 57
Палома Лопес Бермехо
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) ЕФСИ е част от цялостния 
подход за справяне с несигурността 
във връзка с публичните и частните 
инвестиции. Стратегията се 
основава на три стълба: 
мобилизиране на инвестиционни 
средства, достигане на инвестициите 
до реалната икономика и подобряване 
на инвестиционната среда в Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 58
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 
справяне с несигурността във връзка с 
публичните и частните инвестиции.
Стратегията се основава на три стълба:
мобилизиране на инвестиционни 
средства, достигане на инвестициите до 
реалната икономика и подобряване на 
инвестиционната среда в Съюза.

(8) Ако е добре насочен и 
демократично управляван, ЕФСИ
може да стане част от цялостния 
подход за справяне с несигурността във 
връзка с публичните и частните 
инвестиции. Необходимо е стратегията
и ЕФСИ да се разширят и да 
надхвърлят настоящите три стълба:
мобилизиране на инвестиционни 
средства, достигане на инвестициите до 
реалната икономика и подобряване на 
инвестиционната среда в Съюза, за да се 
постигне като минимален резултат:

– структура на управление, спазваща
основните демократични принципи

– система на взаимно възпиране и 
уравновесяване, за да се гарантира, че 
инвестициите по ЕФСИ не 
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накърняват ценностите на Съюза, 
нито създават нежелано 
отрицателно въздействие, 

– участие на заинтересованите лица 
и право на вето върху инвестициите, 
които не са в съответствие с целите 
за 2020 г. и критериите по член5,

– набор от критерии, така че да се 
гарантира, че инвестициите са не 
просто инвестиции, а се правят с цел 
постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“, 
намаляване на безработицата и 
бедността и понижаване на 
екологичния отпечатък.

Or. en

Изменение 59
Милан Звер

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 
справяне с несигурността във връзка с 
публичните и частните инвестиции. 
Стратегията се основава на три стълба: 
мобилизиране на инвестиционни 
средства, достигане на инвестициите до 
реалната икономика и подобряване на 
инвестиционната среда в Съюза.

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 
справяне с несигурността във връзка с 
публичните и частните инвестиции. 
Стратегията се основава на три стълба: 
мобилизиране на инвестиционни 
средства, достигане на инвестициите до 
реалната икономика и подобряване на 
инвестиционната среда в Съюза. Без 
подобряване на инвестиционната 
среда, ще бъде трудно за ЕФСИ да 
постигне своята цел. В тази връзка е 
необходим истински ангажимент за 
по-нататъшно консолидиране на 
вътрешния пазар на ЕС, с акцент 
върху цифровия единен пазар. 

Or. sl
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Изменение 60
Патрик Льо Ярик, Инеш Крищина Зубер

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 
справяне с несигурността във връзка с 
публичните и частните инвестиции.
Стратегията се основава на три стълба:
мобилизиране на инвестиционни 
средства, достигане на инвестициите до 
реалната икономика и подобряване на 
инвестиционната среда в Съюза.

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 
справяне с несигурността във връзка с 
публичните и частните инвестиции.
Стратегията се основава на три стълба:
мобилизиране на инвестиционни 
средства, достигане на инвестициите до 
реалната икономика, със създаването 
на висококачествени работни места, 
предоставящи съответните права и
отговарящи на стандартите на МОТ, 
и подобряване на инвестиционната 
среда в Съюза, по-специално в 
областите, засегнати от кризата и 
съответно от съкращаване на 
бюджета поради плановете за 
икономии, за да се намалят 
икономическите различия, които 
могат да причинят нови 
икономически и социални кризи.

Or. fr

Изменение 61
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 
справяне с несигурността във връзка с 
публичните и частните инвестиции. 
Стратегията се основава на три стълба: 
мобилизиране на инвестиционни 
средства, достигане на инвестициите до 
реалната икономика и подобряване на 
инвестиционната среда в Съюза.

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 
справяне с несигурността във връзка с 
публичните и частните инвестиции. 
Стратегията се основава на три стълба: 
мобилизиране на инвестиционни 
средства, достигане на инвестициите до 
реалната икономика и подобряване на 
инвестиционната среда в Съюза. 
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Фондът следва да започне във 
възможно най-кратък срок, така че 
инвестициите да могат да бъдат 
задействани през 2015 г.

Or. es

Изменение 62
Патрик Льо Ярик, Инеш Крищина Зубер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Инвестиционната среда в рамките 
на Съюза следва да бъде подобрена 
чрез премахване на пречките пред 
инвестициите, укрепване на единния 
пазар, както и чрез повишаване на 
регулаторната предвидимост. Тези 
допълнителни мерки следва да са от 
полза за функционирането на ЕФСИ и 
за инвестициите в Европа като цяло.

заличава се

Or. fr

Изменение 63
Мара Бицото

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Инвестиционната среда в рамките на 
Съюза следва да бъде подобрена чрез
премахване на пречките пред 
инвестициите, укрепване на единния 
пазар, както и чрез повишаване на 
регулаторната предвидимост. Тези 
допълнителни мерки следва да са от 
полза за функционирането на ЕФСИ и 

(9) Инвестиционната среда в рамките на 
Съюза следва да бъде подобрена чрез 
премахване на пречките пред 
инвестициите, намаляване на 
бюрокрацията, укрепване на единния 
пазар, както и чрез повишаване на 
регулаторната предвидимост. Тези 
допълнителни мерки следва да са от 
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за инвестициите в Европа като цяло. полза за функционирането на ЕФСИ и 
за инвестициите в Европа като цяло.

Or. it

Изменение 64
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Инвестиционната среда в рамките на 
Съюза следва да бъде подобрена чрез 
премахване на пречките пред 
инвестициите, укрепване на единния 
пазар, както и чрез повишаване на 
регулаторната предвидимост. Тези 
допълнителни мерки следва да са от 
полза за функционирането на ЕФСИ и 
за инвестициите в Европа като цяло.

(9) Инвестиционната среда в рамките на 
Съюза трябва да бъде подобрена чрез 
премахване на пречките пред 
инвестициите, укрепване на единния 
пазар, както и чрез повишаване на 
регулаторната сигурност. Тези 
допълнителни мерки следва да са от 
полза за функционирането на ЕФСИ и 
за инвестициите в Европа като цяло.

Or. it

Изменение 65
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Инвестиционната среда в рамките на 
Съюза следва да бъде подобрена чрез 
премахване на пречките пред 
инвестициите, укрепване на единния 
пазар, както и чрез повишаване на 
регулаторната предвидимост. Тези 
допълнителни мерки следва да са от 
полза за функционирането на ЕФСИ и 
за инвестициите в Европа като цяло.

(9) Инвестиционната среда в рамките на 
Съюза следва да бъде подобрена чрез 
премахване на пречките пред 
инвестициите, укрепване на единния 
пазар, запазване на гъвкави пазари на 
труда, гарантиране, че разходите за 
труд, включително трудовите 
възнаграждения, са в съответствие с 
производителността, насърчаване на 
системи за социална закрила, които 
да направят труда по-привлекателен, 
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преструктуриране и капитализиране 
на банките, повишаване на 
ефикасността на публичната 
администрация и данъчните 
системи, както и чрез повишаване на 
регулаторната предвидимост. Тези 
допълнителни мерки следва да са от 
полза за функционирането на ЕФСИ и 
за инвестициите в Европа като цяло.

Or. en

Изменение 66
Мара Бицото

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране. 
Очаква се, че увеличаването на 
достъпа до финансиране ще бъде от 
особена полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
Съюза.

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза, по-специално в 
еврозоната, и да се гарантира по-голям 
достъп до финансиране, който следва 
да бъде от особена полза за малките и 
средните предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за увеличаване на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика и подкрепа 
за заетостта.

Or. it
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Изменение 67
Иво Вайгъл

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното, 
политическото и териториалното 
сближаване на Съюза.

Or. en

Изменение 68
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
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Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Основната цел на всички мерки 
трябва да бъде настояване за 
инвестиции в интегрирани 
социалните политики в 
съответствие с приетия през 2013 г. 
пакет за социални инвестиции. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Or. en

Изменение 69
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране, което 
да е опростено, по-достъпно и по-
функционално. Очаква се, че 
увеличаването на достъпа до 
финансиране ще бъде от особена полза 
за малките и средните предприятия.
Също така е целесъобразно ползите от 
подобен достъп до финансиране да 
бъдат разширени и до дружества със 
средна пазарна капитализация, а именно 
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Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

— дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Or. fr

Изменение 70
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от полза, 
приоритетно, за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Or. fr

Изменение 71
Жером Лаврийо
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия, които са в основата на 
повече от 80 % от създаваните 
работни места в Европейския съюз.
Също така е целесъобразно ползите от 
подобен достъп до финансиране да 
бъдат разширени и до дружества със 
средна пазарна капитализация, а именно 
— дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Or. fr

Изменение 72
Брандо Бенифей

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да
даде нов импулс на икономическия 
растеж и да създава 
висококачествени работни места в 
Съюза, като подкрепя инвестициите 
и съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
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полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Or. en

Изменение 73
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Емилиян Павел, Хави Лопес, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране с оглед 
на създаване на растеж, качествени 
работни места и социално 
приобщаване. Очаква се, че 
увеличаването на достъпа до 
финансиране ще бъде от особена полза 
за малките и средните предприятия и ще 
включва социалната икономика и 
социалните дружества. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
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икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

дружества с до 3000 служители. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Or. en

Изменение 74
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране, с 
общата цел да се създават устойчив 
растеж и качествени работни места, 
както и социално приобщаване.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките, микро- и средните 
предприятия, както и за социалната 
икономика на солидарността. Също 
така е целесъобразно ползите от 
подобен достъп до финансиране да 
бъдат разширени и до дружества със 
средна пазарна капитализация с 1500
служители. Преодоляването на 
сегашните европейски инвестиционни 
затруднения следва да допринесе за 
укрепване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване на Съюза.

Or. en
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Изменение 75
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин, Иво Вайгъл

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране, както 
и да се подкрепя създаването на 
работни места. Очаква се, че 
увеличаването на достъпа до 
финансиране ще бъде от особена полза 
за малките и средните предприятия.
Също така е целесъобразно ползите от 
подобен достъп до финансиране да 
бъдат разширени и до дружества със 
средна пазарна капитализация, а именно 
— дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Or. es

Обосновка

Създаването на работни места следва да бъде приоритетна цел за ЕФСИ и поради 
това следва да бъде посочено изрично.

Изменение 76
Патрик Льо Ярик, Инеш Крищина Зубер

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране. 
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането на 
жизнеспособни проекти за създаване 
на висококачествени работни места, 
предоставящи съответните права, и
за подкрепа за предприятията в 
районите, които са най-силно 
засегнати от кризата, и прилагането 
на продуктивни инвестиции в Съюза и 
да се гарантира по-голям достъп до 
финансиране Очаква се, че 
увеличаването на достъпа до 
финансиране ще бъде от особена полза 
за малките и средните предприятия.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Or. fr

Изменение 77
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 

(10) Целта на ЕФСИ трябва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране.
Увеличаването на достъпа до 
финансиране трябва да бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия, за микропредприятията, 
както и за дружествата със средна 
пазарна капитализация, а именно —
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разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения
трябва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Or. it

Изменение 78
Мара Бицото

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за заетостта, за 
увеличаване на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика и за
постигане на целите на политиката на 
Съюза.

Or. it

Изменение 79
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, 
които допринасят за постигане на 
целите на политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага , които
имат висок потенциал за създаването 
на устойчиви висококачествени 
работни места и допринасят за 
постигане на целите на политиката на 
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Съюза.

Or. fr

Изменение 80
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
социална и икономическа добавена 
стойност, които допринасят за 
постигане на целите на политиката на 
Съюза.

Or. en

Изменение 81
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза, като се обръща 
специално внимание на заетостта, 
иновациите, образованието, 
социалното приобщаване и целите в 
областта на климата/енергетиката 
от стратегията „Европа 2020“.

Or. en
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Изменение 82
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на
дългосрочните цели на политиката на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 83
Брандо Бенифей

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа и социална добавена 
стойност и потенциал за създаване на 
работни места, които допринасят за 
постигане на целите на политиката на 
Съюза, особено по отношение на 
целите в областта на заетостта на 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 84
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока
икономическа и обществена добавена 
стойност, които допринасят за 
постигане на целите на политиката на 
Съюза и за предотвратяване на по-
нататъшни несъответствия на 
икономиките на държавите членки.
За тази цел ЕФСИ следва да бъде 
отворен да подпомага използването 
на технологии и източници на 
енергия, които са налични държавите 
членки.

Or. pl

Изменение 85
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока
икономическа и свързана със 
създаването на работни места
добавена стойност, които допринасят за 
постигане на целите на политиката на 
Съюза.

Or. en

Изменение 86
Мария Жуан Родригеш, Хави Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Емилиян Павел, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа и социална добавена 
стойност и потенциал за създаване на 
работни места, които допринасят за 
постигане на целите на политиката на 
Съюза, особено по отношение на 
целите в областта на заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността, съдържащи се в 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 87
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции, насочени 
към региони с високо равнище на 
безработица и бедност, и с висока 
икономическа и социална добавена 
стойност, които допринасят за 
постигане на целите на политиката на 
Съюза, особено по отношение на 
целите в областта на заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността, съдържащи се в 
стратегията „Европа 2020“. Не е 
възможно финансирането на 
проекти, които накърняват целите 
на стратегията „ЕС 2020“ или 
оказват отрицателно въздействие 
върху създаването на работни места 
или върху околната среда.

Or. en
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Изменение 88
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза. Използването на 
ЕФСИ за стимулиране на 
инвестициите в образование и 
социална инфраструктура може да 
допринася за подобряване на 
сближаването в Европа, което 
бележи осезаем спад.

Or. es

Обосновка

Една от целите на ЕФСИ (член 5, параграф 2) е подпомагането на инвестициите в 
образование и социална инфраструктура. Това предоставя добра възможност за 
укрепване на сближаването в Европа.

Изменение 89
Патрик Льо Ярик

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока
обществена и икономическа добавена 
стойност, особено ща се отнася до 
създаването на нови обществени 
услуги, които допринасят за постигане 
на целите на политиката на Съюза.
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Or. fr

Изменение 90
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ трябва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа и социална добавена 
стойност, които допринасят за 
постигане на целите на политиката на 
Съюза, като гарантира 
висококачествена заетост и 
адекватни равнища на социална 
защита, които ще бъдат постигнати 
чрез подпомагане на малки, средни и 
микропредприятия и новосъздадени 
предприятия, които представят 
новаторски проекти, които не винаги 
могат да бъдат финансирани чрез 
средствата, които понастоящем са 
налични.

Or. it

Изменение 91
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) ЕФСИ следва да отчита 
териториалното измерение на 
стратегическите инвестиции чрез 
насочване на своите действия към 
преразпределяне на инвестициите 
между градските и селските райони; 
за да бъде гарантирана по-добра 
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съгласуваност между териториите, 
ЕФСИ следва да насърчава 
инвестиции, които имат потенциала 
да постигнат това, по-специално в 
крайградските райони, които играят 
ключова роля при координирането и 
стимулирането на връзката между 
градските и селските райони;

Or. fr

Изменение 92
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) ЕФСИ следва да отдава 
предимство на инвестициите в 
икономически по-слабите региони, 
засегнати от високо равнище на 
безработица, и на МСП в тези 
региони, като се има предвид 
техният ограничен достъп до 
финансиране, с цел да се намалят 
различията и да се гарантира, че тези 
усилия ще имат най-голям ефект 
там, където са най-необходими.

Or. es

Изменение 93
Мара Бицото

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза, както и 
дружествата със средна пазарна 

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза, както и 
дружествата със средна пазарна 
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капитализация, се нуждаят от помощ 
за привличане на финансиране от 
пазара, особено що се отнася до 
инвестиции, които носят по-голяма 
степен на риск. ЕФСИ следва да 
помогне на тези предприятия да 
преодолеят недостига на капитал, като 
позволи на ЕИБ и на Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“) да 
предоставят преки и косвени 
капиталови инжекции, както и като 
подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

капитализация са изправени пред 
проблеми с ликвидността и не могат 
да привличат финансиране от пазара и 
да осигуряват заеми от кредитни 
институции, особено що се отнася до 
инвестиции, които носят по-голяма 
степен на риск. ЕФСИ следва да 
помогне на тези предприятия да 
преодолеят недостига на капитал, като 
позволи на ЕИБ и на Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“) да 
предоставят преки и косвени 
капиталови инжекции, както и като 
подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

Or. it

Изменение 94
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза, както и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация, се нуждаят от помощ за 
привличане на финансиране от пазара, 
особено що се отнася до инвестиции, 
които носят по-голяма степен на риск. 
ЕФСИ следва да помогне на тези 
предприятия да преодолеят недостига на 
капитал, като позволи на ЕИБ и на 
Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“) да предоставят преки и 
косвени капиталови инжекции, както и 
като подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза, както и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация, се нуждаят от помощ за 
привличане на финансиране от пазара, 
особено що се отнася до инвестиции, 
които носят по-голяма степен на риск. 
ЕФСИ следва да помогне на тези 
предприятия да преодолеят недостига на 
капитал, като позволи на ЕИБ и на 
Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“) да предоставят преки и 
косвени капиталови инжекции, както и 
като подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ. 
Важно е ЕФСИ да отчита 
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специфичните условия за инвестиции 
в държави с по-слабо развити 
финансови пазари.

Or. pl

Изменение 95
Томас Ман

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза, както и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация, се нуждаят от помощ за 
привличане на финансиране от пазара, 
особено що се отнася до инвестиции, 
които носят по-голяма степен на риск. 
ЕФСИ следва да помогне на тези 
предприятия да преодолеят недостига на 
капитал, като позволи на ЕИБ и на 
Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“) да предоставят преки и 
косвени капиталови инжекции, както и 
като подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

(12) Голям брой микропредприятия,
малки и средни предприятия в Съюза, 
както и дружествата със средна пазарна 
капитализация, се нуждаят от помощ за 
привличане на финансиране от пазара, 
особено що се отнася до инвестиции, 
които носят по-голяма степен на риск. 
ЕФСИ следва да помогне на тези 
предприятия да преодолеят недостига на 
капитал, като позволи на ЕИБ и на 
Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“) да предоставят преки и 
косвени капиталови инжекции, както и 
като подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

Or. de

Изменение 96
Патрик Льо Ярик, Инеш Крищина Зубер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза, както и 

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза се нуждаят от 
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дружествата със средна пазарна 
капитализация, се нуждаят от помощ 
за привличане на финансиране от 
пазара, особено що се отнася до 
инвестиции, които носят по-голяма 
степен на риск. ЕФСИ следва да 
помогне на тези предприятия да 
преодолеят недостига на капитал, като 
позволи на ЕИБ и на Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“) да 
предоставят преки и косвени 
капиталови инжекции, както и като 
подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

помощ за привличане на финансиране 
от пазара, особено що се отнася до 
инвестиции, които носят по-голяма 
степен на риск. ЕФСИ следва да 
помогне на тези предприятия да 
преодолеят недостига на капитал, като 
позволи на ЕИБ и на Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“) да 
предоставят преки и косвени 
капиталови инжекции, както и като 
подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

Or. fr

Изменение 97
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза, както и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация, се нуждаят от помощ за 
привличане на финансиране от пазара, 
особено що се отнася до инвестиции, 
които носят по-голяма степен на риск. 
ЕФСИ следва да помогне на тези 
предприятия да преодолеят недостига на 
капитал, като позволи на ЕИБ и на 
Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“) да предоставят преки и 
косвени капиталови инжекции, както и 
като подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

(12) Голям брой микропредприятия,
малки и средни предприятия в Съюза, 
както и дружествата със средна пазарна 
капитализация, се нуждаят от помощ за 
привличане на финансиране от пазара, 
особено що се отнася до инвестиции, 
които носят по-голяма степен на риск. 
ЕФСИ трябва да помогне на тези
предприятия да преодолеят недостига на 
капитал, като позволи на ЕИБ и на 
Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“) да предоставят преки и 
косвени капиталови инжекции, както и 
като подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

Or. it
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Изменение 98
Мара Бицото

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 
рамките на ЕИБ, за да се възползва от 
нейния опит и доказани резултати, както 
и за да може положителният ефект от 
неговите операции да бъде усетен 
възможно най-бързо. Работата на 
ЕФСИ по предоставянето на 
финансиране за малки и средни 
предприятия и за малки дружества със 
средна пазарна капитализация следва да 
се извършва чрез Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“), за да 
бъде използван неговият опит в тези 
дейности.

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 
рамките на ЕИБ, за да се възползва от 
нейния опит и доказани резултати, както 
и за да може положителният ефект от 
неговите операции върху 
предприятията и икономиката да 
бъде почувстван бързо. Работата на 
ЕФСИ по предоставянето на 
финансиране за малки и средни 
предприятия и за малки дружества със 
средна пазарна капитализация трябва
да се извършва чрез Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“), за да 
бъде използван неговият опит в тези 
дейности.

Or. it

Изменение 99
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 
рамките на ЕИБ, за да се възползва от 
нейния опит и доказани резултати, както 
и за да може положителният ефект от 
неговите операции да бъде усетен 
възможно най-бързо. Работата на ЕФСИ 
по предоставянето на финансиране за 
малки и средни предприятия и за малки 
дружества със средна пазарна 
капитализация следва да се извършва 

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 
рамките на ЕИБ, за да се възползва от 
нейния опит и доказани резултати, както 
и за да може положителният ефект от 
неговите операции да бъде усетен 
възможно най-бързо. Във връзка с по-
голямата отговорност на ЕИБ, както 
и с необходимостта да се вземат 
предвид специфичните 
обстоятелства на държавите 
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чрез Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“), за да бъде използван неговият 
опит в тези дейности.

членки, управителният комитет на 
банката следва да бъде разширен.
Работата на ЕФСИ по предоставянето на 
финансиране за малки и средни 
предприятия и за малки дружества със 
средна пазарна капитализация следва да 
се извършва чрез Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“), за да 
бъде използван неговият опит в тези 
дейности.

Or. pl

Изменение 100
Томас Ман

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 
рамките на ЕИБ, за да се възползва от 
нейния опит и доказани резултати, както 
и за да може положителният ефект от 
неговите операции да бъде усетен 
възможно най-бързо. Работата на ЕФСИ 
по предоставянето на финансиране за 
малки и средни предприятия и за малки 
дружества със средна пазарна 
капитализация следва да се извършва 
чрез Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“), за да бъде използван неговият 
опит в тези дейности.

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 
рамките на ЕИБ, за да се възползва от 
нейния опит и доказани резултати, както 
и за да може положителният ефект от 
неговите операции да бъде усетен 
възможно най-бързо. Работата на ЕФСИ 
по предоставянето на финансиране за 
микропредприятия, малки и средни 
предприятия и за малки дружества със 
средна пазарна капитализация следва да 
се извършва чрез Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“), за да 
бъде използван неговият опит в тези 
дейности.

Or. de

Изменение 101
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 
рамките на ЕИБ, за да се възползва от 
нейния опит и доказани резултати, както 
и за да може положителният ефект от 
неговите операции да бъде усетен 
възможно най-бързо. Работата на ЕФСИ 
по предоставянето на финансиране за 
малки и средни предприятия и за малки 
дружества със средна пазарна 
капитализация следва да се извършва 
чрез Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“), за да бъде използван неговият 
опит в тези дейности.

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 
рамките на ЕИБ, за да се възползва от 
нейния опит и доказани резултати, както 
и за да може положителният ефект от 
неговите операции да бъде усетен 
възможно най-бързо. Работата на ЕФСИ 
по предоставянето на финансиране за 
микропредприятия, малки и средни 
предприятия и за малки дружества със 
средна пазарна капитализация следва да 
се извършва чрез Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“), за да 
бъде използван неговият опит в тези 
дейности.

Or. it

Изменение 102
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект.
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност и оказват 
пряко отражение върху реалната 
икономика. По-специално ЕФСИ 
следва да бъде насочен към проекти, 
които насърчават създаването на 
работни места, генерират дългосрочен 
растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект.
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
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инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. fr

Изменение 103
Брандо Бенифей

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават 
създаването на работни места, 
генерират дългосрочен растеж и 
повишават конкурентоспособността. 
ЕФСИ следва да оказва подкрепа за 
широка гама финансови продукти, 
включително капиталови инструменти, 
дългови инструменти или гаранции, за 
да може да отговори по възможно най-
добрия начин на нуждите на конкретния 
проект. Този широк диапазон от 
продукти следва да позволи на ЕФСИ да 
се адаптира към нуждите на пазара, като 
в същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално, 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които създават работни места, 
устойчив дългосрочен растеж и 
конкурентоспособност. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 



AM\1052802BG.doc 57/127 PE551.778v01-00

BG

„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. en

Изменение 104
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на качествени работни места, 
генерират дългосрочен растеж и 
повишават конкурентоспособността. 
ЕФСИ следва да оказва подкрепа за 
широка гама финансови продукти, 
включително капиталови инструменти, 
дългови инструменти или гаранции, за 
да може да отговори по възможно най-
добрия начин на нуждите на конкретния 
проект. Този широк диапазон от 
продукти следва да позволи на ЕФСИ да 
се адаптира към нуждите на пазара, като 
в същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
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съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. pl

Изменение 105
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават 
новаторството, развиването на 
умения, създаването на качествени
работни места, генерират дългосрочен 
растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
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употреба.

Or. en

Изменение 106
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа добавена стойност на ЕС. 
По-специално ЕФСИ следва да бъде 
насочен към проекти, които насърчават 
създаването на качествени работни 
места, генерират дългосрочен 
приобщаващ растеж и повишават 
конкурентоспособността и социалното 
приобщаване. ЕФСИ следва да оказва 
подкрепа за широка гама финансови 
продукти, включително капиталови 
инструменти, дългови инструменти или 
гаранции, за да може да отговори по 
възможно най-добрия начин на нуждите 
на конкретния проект. Този широк 
диапазон от продукти следва да позволи 
на ЕФСИ да се адаптира към нуждите на 
пазара, като в същото време се 
насърчават частните инвестиции в 
проекти. ЕФСИ следва да не бъде 
заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.
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Or. en

Изменение 107
Иво Вайгъл

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално, 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места със специален акцент 
върху младежката и дългосрочната 
заетост, генерират дългосрочен 
устойчив растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. en
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Изменение 108
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Емилиян Павел, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на качествени работни места, 
генерират дългосрочен растеж и 
повишават конкурентоспособността и 
социалното приобщаване. ЕФСИ 
следва да оказва подкрепа за широка 
гама финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. en

Изменение 109
Юта Щайнрук, Евелин Регнер
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на качествени работни места, 
генерират дългосрочен и устойчив
растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. en

Изменение 110
Патрик Льо Ярик

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ 
следва да оказва подкрепа за широка 
гама финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект.
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на висококачествени работни места с 
права, нова система за социална 
сигурност, заетост и обучение, 
образование, новаторство и научни 
изследвания и генерират дългосрочен 
устойчив растеж, и които имат за цел 
премахването на неравенството, 
бедността и социалното изключване, 
които засягат голям брой региони на 
ЕС. ЕФСИ следва да оказва подкрепа за 
широка гама финансови продукти, 
включително капиталови инструменти, 
дългови инструменти или гаранции, за 
да може да отговори по възможно най-
добрия начин на нуждите на конкретния 
проект. Този широк диапазон от 
продукти следва да позволи на ЕФСИ да 
се адаптира към нуждите на пазара, като 
в същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Финансиране 
от ЕФСИ не трябва в никакъв случай 
да се използва за инвестиции, които 
вече са предоставени от частния 
сектор. Изискването за съответствие с 
принципите за държавната помощ 
следва да допринесе за такава ефективна 
и стратегическа употреба.
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Изменение 111
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават 
частните инвестиции в проекти.
ЕФСИ следва да не бъде заместител 
на частното пазарно финансиране, а 
да бъде негов „катализатор“ чрез 
преодоляване на несъвършенствата 
на пазара, за да се гарантира най-
ефективното и стратегическо 
използване на обществените 
средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да 
допринесе за такава ефективна и 
стратегическа употреба.

(14) ЕФСИ трябва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на висококачествени работни места, 
генерират приобщаващ дългосрочен 
растеж и повишават 
конкурентоспособността и социалното 
приобщаване. ЕФСИ следва да оказва 
подкрепа за широка гама финансови 
продукти, включително капиталови 
инструменти, дългови инструменти или 
гаранции, за да може да отговори по 
възможно най-добрия начин на нуждите 
на конкретния проект. Този широк 
диапазон от продукти следва да позволи 
на ЕФСИ да се адаптира към нуждите на 
пазара.

Or. it

Изменение 112
Брандо Бенифей
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Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Въздействието на ЕФСИ върху 
заетостта следва да се наблюдава 
систематично и да продължава да се 
насърчава, особено с цел постигане на 
дълготрайни ползи в социалната 
сфера под формата на устойчива и 
висококачествена заетост. Това също 
така следва да гарантира справедливо 
разпределение на доходите от 
инвестициите сред инвеститорите и 
работниците. С оглед на 
горепосоченото, Комисията включва в 
съвместния доклад за заетостта, 
придружаващ съобщението на 
Комисията относно годишния обзор 
на растежа, подробна оценка на 
прякото въздействие върху 
създаването на работни места на 
инвестициите, финансирани от 
ЕФСИ, както и анализ на 
страничните ефекти върху 
заетостта на тези инвестиции в 
Европа.

Or. en

Изменение 113
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Емилиян Павел, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Въздействието на ЕФСИ върху 
заетостта, образованието и 
намаляването на бедността следва да 
се наблюдава систематично и да 
продължава да се насърчава, особено с 
цел постигане на дълготрайни ползи в 
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социалната сфера под формата на 
устойчива и качествена заетост и 
социално приобщаване. Това следва 
също така да гарантира справедливо 
разпределение на възвръщаемостта 
на инвестициите сред 
инвеститорите и работниците.

Or. en

Изменение 114
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Въздействието на ЕФСИ върху 
заетостта, образованието и 
намаляването на бедността следва да 
се наблюдава систематично и да 
продължава да се насърчава, особено с 
цел постигане на дълготрайни ползи в 
социалната сфера под формата на 
устойчива и качествена заетост и 
социално приобщаване. Това следва 
също така да гарантира справедливо 
разпределение на възвръщаемостта 
на инвестициите между 
инвеститорите и работниците.

Or. en

Изменение 115
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) При подбора на инвестиционни 
проекти ЕФСИ следва да се уверява, 
че работните места, които са част 
от тези инвестиционни проекти или 
са създадени от тях, осигуряват 
достойни условия на живот.

Or. de

Изменение 116
Данута Язловецка

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Въздействието на ЕФСИ върху 
заетостта следва да се наблюдава 
систематично и да продължава да се 
насърчава, особено с цел постигане на 
дълготрайни ползи в социалната 
сфера под формата на устойчива и 
качествена заетост, като в крайна 
сметка ЕФСИ ще осигурява ползи и за 
инвеститорите, и за работниците.

Or. en

Изменение 117
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Въздействието на ЕФСИ върху 
заетостта следва да се наблюдава 
систематично, особено с цел 
идентифициране на осезаеми ползи в 
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социалната сфера под формата на 
устойчива заетост.

Or. en

Изменение 118
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) ЕФСИ следва също така да бъде 
насочван към социални инвестиции, 
особено в човешки капитал и 
социални услуги и инфраструктури, 
тъй като те са двигателите на 
икономическата 
конкурентоспособност, социалното 
приобщаване и равенството между 
половете. Без наличието на по-
решителни социални инвестиции 
промишленото и икономическото 
развитие ще бъде спъвано и бъдещото 
благоденствие и 
конкурентоспособност на ЕС ще 
бъдат накърнени.

Or. en

Изменение 119
Мара Бицото

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
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характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, като 
предоставя по-голямата част от 
своята подкрепа на най-засегнатите от 
финансовата криза държави в 
еврозоната.

Or. it

Изменение 120
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

(15) ЕФСИ следва да допълва други 
съществуващи финансови 
инструменти на ЕС, но следва да бъде 
насочен към по-рисковани проекти с по-
висока възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

Or. en

Изменение 121
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към (15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
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по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави, в региони, засегнати от 
опустиняването, и в територии с 
най-ниски социални показатели.
ЕФСИ следва да се използва само 
когато липсва финансиране от други 
източници при разумни условия.

Or. fr

Изменение 122
Енрике Калвет Чамбон

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави, като удвоява своите усилия в 
регионите на ЕС, засегнати от високи 
равнища на безработица. ЕФСИ 
следва да се използва само когато 
липсва финансиране от други източници 
при разумни условия.

Or. es
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Обосновка

Като се има предвид, че създаването на работни места трябва да бъде една от 
приоритетните цели на ЕФСИ, ЕФСИ следва да отчита положението на районите 
на ЕС, засегнати от безработица, при финансирането на проекти. Подобряването на 
показателите за заетост на държавите членки ще оказва много положително 
въздействие върху икономиката на ЕС.

Изменение 123
Брандо Бенифей

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, по-специално в 
най-засегнатите от икономическата и
финансовата криза държави, като също 
така факта се отчита фактът, че 
чрез поемането на по-високи 
инвестиционни рискове, той би могъл 
да осигурява по-високи икономически 
резултати за инвеститорите, като 
същевременно спомага за 
оптимизиране на положителните 
социални последици в тези държави. 
ЕФСИ следва да се използва само 
когато липсва финансиране от други 
източници при разумни условия.

Or. en

Изменение 124
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, по-специално в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия. 
Той следва по-специално да има за цел
осигуряването на финансиране на 
икономически рентабилни проекти 
със силен потенциал за създаване на 
работни места или други социално-
икономически ползи, така че тези 
проекти да станат по-привлекателни 
за търговските инвеститори.

Or. en

Изменение 125
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира 
допълващият характер спрямо 
съществуващите операции. ЕФСИ 
следва да финансира проекти в целия 
Съюз, включително в най-
засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, за които е по-трудно 
привличането на частно 
финансиране, отколкото със
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, като част от гарантирането 
на допълващия характер. ЕФСИ следва 
да финансира проекти в целия Съюз, по-
специално в държавите с високи 
равнища на безработица и бедност.
ЕФСИ следва да се използва само 
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само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

когато липсва финансиране от други 
източници при разумни условия.

Or. en

Изменение 126
Томас Ман

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти с много голям потенциал за 
създаване на висококачествени 
работни места и към по-рисковани 
проекти с по-висока възвращаемост, 
отколкото съществуващите 
инструменти на Съюза и ЕИБ, за да се 
гарантира допълващият характер 
спрямо съществуващите операции. 
ЕФСИ следва да финансира проекти в 
целия Съюз, включително в най-
засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

Or. de

Изменение 127
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира 

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, които носят възвръщаемост в 
дългосрочен план и са от жизнено 
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допълващият характер спрямо 
съществуващите операции. ЕФСИ 
следва да финансира проекти в целия 
Съюз, включително в най-
засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

значение от гледна точка на 
последователното социално и 
икономическо развитие на държавите 
членки в Европейския съюз. ЕФСИ 
следва да финансира проекти в целия 
Съюз, като се обръща специално 
внимание на държавите, които са 
особено засегнати от безработицата 
и в които равнището на социалното и 
икономическото развитие е под 
средното за ЕС. ЕФСИ следва да се 
използва само когато липсва 
финансиране от други източници при 
разумни условия.

Or. pl

Изменение 128
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, по-специално в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

Or. en

Изменение 129
Лаура Аджеа, Тициана Бегин
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, по-специално в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при благоприятни
условия.

Or. it

Изменение 130
Мара Бицото

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка, които може да 
крият известен риск, като същевременно 
обаче остават съобразени със 
специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

(16) ЕФСИ трябва да бъде насочен към 
инвестиции, които са практически и са
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка, които може да 
крият известен риск, като същевременно 
обаче остават съобразени със 
специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

Or. it

Изменение 131
Чаба Шогор
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка, които може да 
крият известен риск, като същевременно 
обаче остават съобразени със 
специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка след 
получаване на подкрепа от ЕФСИ и
които може да крият известен риск, като 
същевременно обаче остават съобразени 
със специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

Or. en

Изменение 132
Тери Райнтке, Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка, които може да 
крият известен риск, като същевременно 
обаче остават съобразени със 
специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от социална,
икономическа и техническа гледна 
точка и да създават работни места, 
които може да крият известен риск, като 
същевременно обаче остават съобразени 
със специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ. Поради това 
е необходимо да се определят ясни 
принципи, критерии и условия за 
получаване на помощ от ЕФСИ.

Or. en

Изменение 133
Томас Ман
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка, които може да 
крият известен риск, като същевременно 
обаче остават съобразени със 
специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка и от гледна 
точка на заетостта, които може да 
крият известен риск, като същевременно 
обаче остават съобразени със 
специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

Or. de

Изменение 134
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка, които може да 
крият известен риск, като същевременно 
обаче остават съобразени със 
специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка и които са в 
съответствие с приоритетите на ЕС 
за социална политика, особено за 
намаляване на социалното 
изключване и бедността, които може 
да крият известен риск, като 
същевременно обаче остават съобразени 
със специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

Or. en

Изменение 135
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин, Ула Тьорнес
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка, които може 
да крият известен риск, като 
същевременно обаче остават 
съобразени със специфичните 
изисквания за финансиране чрез ЕФСИ.

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна и които предлагат 
значителен потенциал за създаване на 
работни места. Равнището на риска, 
свързан с тези инвестиции, следва да 
бъде подходящо за постигането на 
целите на Фонда, по-специално по 
отношение на създаването на 
работни места, при условие че са 
изпълнени специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

Or. es

Обосновка

Инвестициите следва да бъдат жизнеспособни и да предлагат значителен потенциал 
за създаване на работни места. Ето защо класифицирането на степента на риск, 
свързан с инвестициите, като „подходящ“ е изключително неясно; би било по-добре 
рискът да се свърже с целите, които ЕФСИ трябва да постигне, по-специално по 
отношение на създаването на работни места.

Изменение 136
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и
техническа гледна точка, които може да 
крият известен риск, като 
същевременно обаче остават съобразени 
със специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат
устойчиви от икономическа,
социална и екологична гледна точка и
жизнеспособни от техническа гледна 
точка, които понякога може да крият
известна висока степен на риск, като 
същевременно обаче остават съобразени 
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със специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

Or. it

Изменение 137
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) ЕФСИ следва да отчита 
надлежно положението на пазара на 
труда в държавите — членки на ЕС, и 
регионите и да включва потенциални 
стимулиращ заетостта резултати, 
които могат да бъдат постигнати 
при оценката на проекти.

Or. en

Изменение 138
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Управителният съвет на ЕФСИ 
ще определя инвестиционната 
политика на проектите, които 
могат да бъдат подпомагани, и 
профила на риска. Като се има 
предвид, че подборът на проекти ще 
зависи от тази политика, 
Европейският парламент следва да 
участва в процеса на разработване на 
критериите.

Or. es
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Обосновка

Управителният съвет на ЕФСИ има за основна задача да определя инвестиционната 
политика и критериите за подбор на проекти. От основно значение е да се осигурява 
участието на Европейския парламент в изготвянето на тези критерии.

Изменение 139
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Ръководният принцип за ЕФСИ 
следва да се основава на резултати, а 
не единствено на подход, основан на 
подаване на данни; успехът на ЕФСИ 
следва да се основава на оценка на 
реалния растеж, създаването на 
работни места и стимулирането на 
икономиките на държавата членка.

Or. en

Изменение 140
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) ЕФСИ следва да бъде насочен 
към създаването на нови инвестиции 
в области, в които инвеститорският 
интерес е слаб, а не към 
заместването на инвестиции, които 
биха били извършени другаде (ефект 
на изтласкване), или към силно 
печеливши инвестиции, които биха се 
осъществили във всички случаи 
(икономически загуби от неефективно 
разпределение на ресурсите). Следва 
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да бъдат насърчавани социални 
инвестиции, които не само 
осигуряват финансова 
възвръщаемост, но и насърчават 
положителните странични ефекти, 
като например инвестициите в 
човешки капитал или инвестициите с 
висока степен на въздействие по 
отношение на създаването на 
работни места или намаляването на 
бедността.

Or. es

Изменение 141
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Поне един от членовете на комитета 
трябва да бъде специалист в 
областта на социалните политики и 
политиките в областта на пазара на 
труда и следователно да отговаря за 
оценката на социалното въздействие 
на представените проекти.
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
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се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

Or. en

Изменение 142
Брандо Бенифей

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти и 
макроикономиката. Инвестиционният 
комитет следва да бъде отговорен пред 
Управителния съвет на ЕФСИ, който от 
своя страна следва да упражнява надзор 
върху изпълнението на целите на 
ЕФСИ. С оглед на ефективното 
използване на опита на ЕИФ, ЕФСИ 
следва да подпомага финансирането на 
ЕИФ, за да се даде възможност на ЕИФ
да подкрепя индивидуални проекти в 
областта на малките и средните 
предприятия и малките дружества със 
средна пазарна капитализация.

Or. en

Изменение 143
Зджислав Краснодембски
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти и 
които също така са запознати със 
специфичните обстоятелства в 
държавите членки, и по-специално в 
държавите членки, които са 
засегнати от кризата. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ и пред Европейския 
парламент, който от своя страна следва 
да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. 
Работата на Инвестиционния 
комитет следва да се наблюдава от 
Европейския парламент. С оглед на 
ефективното използване на опита на 
ЕИФ, ЕФСИ следва да подпомага 
финансирането на ЕИФ, за да се даде 
възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

Or. pl

Изменение 144
Патрик Льо Ярик

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти.
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна 
пазарна капитализация.

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти, 
както и опит в социалната сфера.
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия.

Or. fr

Изменение 145
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
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бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. Тези 
два органа, на съответното си 
равнище, също така следва да 
подпомагат разработването на 
инвестиционни платформи. С оглед 
на ефективното използване на опита на 
ЕИФ, ЕФСИ следва да подпомага 
финансирането на ЕИФ, за да се даде 
възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

Or. en

Изменение 146
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването 
на финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти 
със средна пазарна капитализация
следва да бъдат взимани от 
Инвестиционен комитет. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде съставен от независими експерти, 
които имат познания и опит в областта 
на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 

(17) Всички решения относно 
използването на финансова подкрепа по 
ЕФСИ следва да бъдат взимани от 
Инвестиционен комитет. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде съставен от независими експерти, 
които имат познания и опит в областта 
на инвестиционните проекти, с доказан 
опит в областта на една от петте 
водещи цели на „ЕС 2020“.
Инвестиционният комитет следва да 
организира партньорство с 
компетентните национални, 
регионални и местни органи, 
икономическите и социалните 
партньори и съответните органи, 
представляващи гражданското 
общество. Целта на това 
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се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

партньорство е да се гарантира 
зачитането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност и 
да се осигури ангажираност с 
планираните операции от страна на 
заинтересованите страни.
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

Or. en

Изменение 147
Томас Ман

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва 
също така да включва представители 
на социалните партньори и на МСП.
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
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подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

Or. de

Изменение 148
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин, Ула Тьорнес, Иво Вайгъл

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които могат да определят 
проектите, предлагащи най-голям 
потенциал за решаване на основните 
социални и икономически проблеми на 
Европа, и имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
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капитализация.

Or. es

Обосновка

Експертите, от които е съставен Инвестиционният комитет, следва да бъдат не 
само експерти в областите, които засягат проектите, но следва също така да са 
способни да определят проектите, които предлагат най-голям потенциал за решаване 
на настоящите социални и икономически проблеми.

Изменение 149
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти, 
както и от представители на 
държавните органи и на социалните 
партньори. Инвестиционният комитет 
следва да бъде отговорен пред 
Управителния съвет на ЕФСИ, който от 
своя страна следва да упражнява надзор 
върху изпълнението на целите на 
ЕФСИ. С оглед на ефективното 
използване на опита на ЕИФ, ЕФСИ 
следва да подпомага финансирането на 
ЕИФ, за да се даде възможност на ЕИФ 
да подкрепя индивидуални проекти в 
областта на малките и средните 
предприятия и малките дружества със 
средна пазарна капитализация.

Or. en
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Изменение 150
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани по прозрачен начин от 
Инвестиционен комитет. 
Инвестиционният комитет трябва да 
бъде съставен от независими експерти, 
които са били подбрани по подходящ 
начин в съответствие с принципа на 
отчетност и имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките, средните и 
микропредприятията и малките 
дружества със средна пазарна 
капитализация.

Or. it

Изменение 151
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Експертите в Инвестиционния 
комитет следва да бъдат одобрени от 
Европейския парламент, за да се 
подобри демократичното управление 
и отчетността на Инвестиционния 
комитет.

Or. en

Изменение 152
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) За да се допринесе за мандата на 
новата Комисия, в Инвестиционния 
комитет следва да бъде назначен поне 
един експерт, който е специалист по 
социални политики. Това следва да 
доведе до подбора на проекти, които 
са в съответствие с приоритетите 
на социалната политика на ЕС, 
включително намаляването на 
бедността и на социалното 
изключване.

Or. en

Изменение 153
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ (18) С цел да се даде възможност ЕФСИ 
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да подкрепя инвестициите Съюзът 
следва да предостави гаранция в размер 
на EUR 16 000 000 000. Когато се 
предоставя на база портфейл, 
покритието на гаранцията следва да 
бъде ограничено в зависимост от вида 
инструмент — дългов, капиталов или 
гаранция, под формата на процент от 
обема на портфейла на неизпълнените 
поети задължения. Смята се, че когато 
гаранцията е в комбинация с EUR 
5 000 000 000, предоставяни по линия на 
ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ следва да 
генерира EUR 60 800 000 000 
допълнителни инвестиции от страна на 
ЕИБ и ЕИФ. Тези 60 800 000 000 евро, 
произтичащи от подкрепата от ЕФСИ, 
се очаква да генерират инвестиции в 
Съюза за общо 315 000 000 000 евро в 
периода от 2015 г. до 2017 г.
Гаранциите, свързани с проекти, които 
са завършени без активиране на 
гаранцията, могат да бъдат използвани 
за подкрепа на нови операции.

да подкрепя инвестициите, Съюзът 
следва да предостави гаранция в размер 
на най-малко 16 000 000 000 евро.
Когато се предоставя на база портфейл, 
покритието на гаранцията следва да 
бъде ограничено в зависимост от вида 
инструмент — дългов, капиталов или 
гаранция, под формата на процент от 
обема на портфейла на неизпълнените 
поети задължения. Смята се, че когато 
гаранцията е в комбинация с 
EUR 5 000 000 000, предоставяни по 
линия на ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ 
следва да генерира EUR 60 800 000 000 
допълнителни инвестиции от страна на 
ЕИБ и ЕИФ. Тези 60 800 000 000 евро, 
произтичащи от подкрепата от ЕФСИ, 
се очаква да генерират инвестиции в 
Съюза за общо 315 000 000 000 евро в 
периода от 2015 г. до 2017 г.
Гаранциите, свързани с проекти, които 
са завършени без активиране на 
гаранцията, могат да бъдат използвани 
за подкрепа на нови операции.

Or. fr

Изменение 154
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин, Ула Тьорнес

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ 
да подкрепя инвестициите Съюзът 
следва да предостави гаранция в размер 
на EUR 16 000 000 000. Когато се 
предоставя на база портфейл, 
покритието на гаранцията следва да 
бъде ограничено в зависимост от вида 
инструмент — дългов, капиталов или 
гаранция, под формата на процент от 
обема на портфейла на неизпълнените 
поети задължения. Смята се, че когато 

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ 
да подкрепя инвестициите Съюзът 
следва да предостави гаранция в размер 
на EUR 16 000 000 000. Когато се 
предоставя на база портфейл, 
покритието на гаранцията следва да 
бъде ограничено в зависимост от вида 
инструмент — дългов, капиталов или 
гаранция, под формата на процент от 
обема на портфейла на неизпълнените 
поети задължения. Смята се, че когато 
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гаранцията е в комбинация с EUR 
5 000 000 000, предоставяни по линия на 
ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ следва да 
генерира EUR 60 800 000 000 
допълнителни инвестиции от страна на 
ЕИБ и ЕИФ. Тези 60 800 000 000 евро, 
произтичащи от подкрепата от ЕФСИ, 
се очаква да генерират инвестиции в 
Съюза за общо 315 000 000 000 евро в 
периода от 2015 г. до 2017 г. 
Гаранциите, свързани с проекти, които 
са завършени без активиране на 
гаранцията, могат да бъдат използвани 
за подкрепа на нови операции.

гаранцията е в комбинация с EUR 
5 000 000 000, предоставяни по линия на 
ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ следва да 
генерира EUR 60 800 000 000 
допълнителни инвестиции от страна на 
ЕИБ и ЕИФ. Тези 60 800 000 000 евро, 
произтичащи от подкрепата от ЕФСИ, 
се очаква да генерират инвестиции в 
Съюза за общо 315 000 000 000 евро в 
периода от 2015 г. до 2017 г., което е 
доказателство за извънредния 
характер на фонда и необходимостта 
той да окаже незабавно въздействие 
през следващите три години.
Гаранциите, свързани с проекти, които 
са завършени без активиране на 
гаранцията, могат да бъдат използвани 
за подкрепа на нови операции.

Or. es

Обосновка

Измежду двата общи подхода, които могат да бъдат възприети от Европейския 
фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), от жизненоважно значение е да се 
подкрепи подходът, според който той представлява инструмент от извънреден 
характер, който ще окаже силно въздействие в краткосрочен план в борбата срещу 
безработицата, вместо да насърчава структурна промяна с цел модернизиране в 
Европа.

Изменение 155
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ 
да подкрепя инвестициите Съюзът 
следва да предостави гаранция в размер 
на EUR 16 000 000 000. Когато се 
предоставя на база портфейл,
покритието на гаранцията следва да 
бъде ограничено в зависимост от вида 

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ 
да подкрепя инвестициите Съюзът 
следва да предостави гаранция в размер 
на EUR 16 000 000 000. Когато се 
предоставя на база портфейл, 
покритието на гаранцията следва да 
бъде ограничено в зависимост от вида 
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инструмент — дългов, капиталов или 
гаранция, под формата на процент от 
обема на портфейла на неизпълнените 
поети задължения. Смята се, че когато 
гаранцията е в комбинация с EUR 
5 000 000 000, предоставяни по линия 
на ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ следва 
да генерира EUR 60 800 000 000 
допълнителни инвестиции от страна 
на ЕИБ и ЕИФ. Тези 
60 800 000 000 евро, произтичащи от 
подкрепата от ЕФСИ, се очаква да 
генерират инвестиции в Съюза за 
общо 315 000 000 000 евро в периода 
от 2015 г. до 2017 г. Гаранциите, 
свързани с проекти, които са завършени 
без активиране на гаранцията, могат да 
бъдат използвани за подкрепа на нови 
операции.

инструмент — дългов, капиталов или 
гаранция, под формата на процент от 
обема на портфейла на неизпълнените 
поети задължения. Гаранциите, 
свързани с проекти, които са завършени 
без активиране на гаранцията, могат да 
бъдат използвани за подкрепа на нови 
операции.

Or. en

Изменение 156
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват и трети страни, включително 
държавите членки, национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
субекти от частния сектор и субекти 
извън Съюза — при съгласие на 
участващите финансиращи субекти.
Трети страни могат да финансират 
пряко ЕФСИ и да участват в неговата 
управленска структура.

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват и трети страни, включително 
държавите членки, национални 
насърчителни и инвестиционни банки 
или държавни агенции, притежавани 
или контролирани от държавите членки, 
субекти от частния сектор и субекти 
извън Съюза — при съгласие на 
участващите финансиращи субекти.
Трети страни могат да финансират 
пряко ЕФСИ и да участват в неговата 
управленска структура.

Or. fr
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Изменение 157
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват и трети страни, включително 
държавите членки, национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
субекти от частния сектор и субекти 
извън Съюза — при съгласие на 
участващите финансиращи субекти.
Трети страни могат да финансират 
пряко ЕФСИ и да участват в неговата 
управленска структура.

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват и трети страни, включително 
държавите членки, национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки или 
от регионални институции, субекти 
от частния сектор и субекти извън 
Съюза — при съгласие на участващите 
финансиращи субекти. Трети страни 
могат да финансират пряко ЕФСИ и да 
участват в неговата управленска 
структура.

Or. fr

Изменение 158
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват и трети страни, включително 
държавите членки, национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
субекти от частния сектор и субекти 

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват и трети страни, включително 
държавите членки, национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки. 
Трети страни могат да финансират 
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извън Съюза — при съгласие на 
участващите финансиращи субекти. 
Трети страни могат да финансират 
пряко ЕФСИ и да участват в неговата 
управленска структура.

пряко ЕФСИ и да участват в неговата 
управленска структура.

Or. en

Изменение 159
Енрике Калвет Чамбон, Ула Тьорнес

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват и трети страни, включително 
държавите членки, национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
субекти от частния сектор и субекти 
извън Съюза — при съгласие на 
участващите финансиращи субекти. 
Трети страни могат да финансират 
пряко ЕФСИ и да участват в неговата 
управленска структура.

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват и трети страни, включително 
държавите членки, национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
субекти от частния сектор и субекти 
извън Съюза — при съгласие на 
участващите финансиращи субекти. 
Трети страни могат да финансират 
пряко ЕФСИ и да участват в неговата
управленска структура, при условие че 
общите интереси на Европа се 
утвърждават в процеса на вземане на 
решения и определяне на политики и 
стратегии.

Or. es

Обосновка

Интересите на Европа следва да бъдат гарантирани в процеса на вземане на решения.

Изменение 160
Палома Лопес Бермехо
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват и трети страни, 
включително държавите членки, 
национални насърчителни банки или 
държавни агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
субекти от частния сектор и субекти 
извън Съюза — при съгласие на 
участващите финансиращи субекти. 
Трети страни могат да финансират 
пряко ЕФСИ и да участват в неговата 
управленска структура.

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват държавите членки, национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки.
Тези трети страни могат да финансират 
пряко ЕФСИ и да участват в неговата 
управленска структура.

Or. en

Изменение 161
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Финансовите вноски в ЕФСИ от 
страна на държавите членки, 
включително евентуалното участие в 
инвестиционни платформи, следва да 
не се взема предвид от Комисията при 
определянето на фискалните 
корекции съгласно превантивната или 
корективната част от Пакта. В 
случай на надхвърляне на 
референтната стойност за 
дефицита, Комисията не следва да не 
започва процедура при прекомерен 
дефицит. Аналогично следва да не се 
започва процедура, когато се оценява 
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надхвърляне на референтната 
стойност за дефицита, ако това се 
дължи единствено на вноските в 
ЕФСИ.

Or. en

Изменение 162
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, 
държавите членки могат да 
използват европейските структурни 
и инвестиционни фондове, за да 
участват във финансирането на 
проекти, отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията на ЕС. Гъвкавостта на 
този подход следва да максимизира 
потенциала за привличане на 
инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ.

заличава се

Or. it

Изменение 163
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове, 
за да участват във финансирането на 

(21) Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, включително 
правилата за държавната помощ и 
таваните за финансиране, държавите 
членки могат да използват европейските 
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проекти, отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията на ЕС. Гъвкавостта на този 
подход следва да максимизира 
потенциала за привличане на 
инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ.

структурни и инвестиционни фондове, 
за да участват във финансирането на 
проекти, отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията бат ЕС. Гъвкавостта на този 
подход следва да максимизира 
потенциала за привличане на 
инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ.

Or. en

Изменение 164
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове, 
за да участват във финансирането на 
проекти, отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията на ЕС. Гъвкавостта на 
този подход следва да максимизира 
потенциала за привличане на 
инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ.

(21) Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове, 
за да участват във финансирането на 
проекти, отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията на ЕС, предварителни 
консултации със социалните 
партньори и държавните органи на 
местно и регионално равнище.

Or. en

Изменение 165
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Ако са изпълнени съответните (21) Ако са изпълнени съответните 
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критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове, 
за да участват във финансирането на 
проекти, отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията бат ЕС. Гъвкавостта на този 
подход следва да максимизира 
потенциала за привличане на 
инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ.

критерии за допустимост, държавите 
членки могат, когато е целесъобразно,
да използват европейските структурни и 
инвестиционни фондове, за да участват 
във финансирането на проекти, 
отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията от ЕС. Гъвкавостта на този 
подход следва да максимизира 
потенциала за привличане на 
инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ. 
ЕФСИ не може да бъде използван за 
съфинансирането на проекти, 
допустими в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Or. en

Изменение 166
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС подпомаганите 
от ЕФСИ инфраструктура и проектни 
инвестиции следва да бъдат съобразени 
с правилата за държавните помощи. В 
тази връзка Комисията обяви, че ще 
разработи основни принципи за оценка 
на държавната помощ, с които 
проектите трябва да бъдат съобразени, 
за да бъдат допустими за подкрепа по 
ЕФСИ. Комисията обяви, че ако 
съответният проект отговаря на тези 
критерии и е подпомаган от ЕФСИ, 
всякаква допълнителна национална 
подкрепа ще бъде оценявана съобразно 
опростена и ускорена оценка на 
държавната помощ, при която 
единственият допълнителен въпрос, 

(22) В съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС подпомаганите 
от ЕФСИ инфраструктура и проектни 
инвестиции следва да бъдат съобразени 
с правилата за държавната помощ. В 
тази връзка Комисията обяви, че ще 
разработи основни принципи за оценка 
на държавната помощ, с които 
проектите трябва да бъдат съобразени, 
за да бъдат допустими за подкрепа по 
ЕФСИ. Комисията обяви, че ако 
съответният проект отговаря на тези 
критерии и е подпомаган от ЕФСИ, 
всякаква допълнителна национална 
подкрепа ще бъде оценявана съобразно 
опростена и ускорена оценка на 
държавната помощ, при която 
единственият допълнителен въпрос, 
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който Комисията проверява, е 
пропорционалността на публичното 
подпомагане (за липса на 
свръхкомпенсация). Комисията обяви 
също така, че ще предостави 
допълнителни насоки за основните 
принципи, за да се гарантира ефективно 
използване на публичните средства.

който Комисията проверява, е 
пропорционалността на публичното 
подпомагане (за липса на 
свръхкомпенсация), включително 
случаи, когато подпомаганите от 
ЕФСИ проекти биха получили 
финансиране и от структурните 
фондове и кохезионния фонд. 
Комисията обяви също така, че ще 
предостави допълнителни насоки за 
основните принципи, за да се гарантира 
ефективно използване на публичните 
средства.

Or. en

Изменение 167
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС подпомаганите 
от ЕФСИ инфраструктура и проектни
инвестиции следва да бъдат съобразени 
с правилата за държавните помощи. В 
тази връзка Комисията обяви, че ще 
разработи основни принципи за оценка 
на държавната помощ, с които 
проектите трябва да бъдат съобразени, 
за да бъдат допустими за подкрепа по 
ЕФСИ. Комисията обяви, че ако 
съответният проект отговаря на тези 
критерии и е подпомаган от ЕФСИ, 
всякаква допълнителна национална 
подкрепа ще бъде оценявана съобразно 
опростена и ускорена оценка на 
държавната помощ, при която 
единственият допълнителен въпрос, 
който Комисията проверява, е 
пропорционалността на публичното 
подпомагане (за липса на 
свръхкомпенсация). Комисията обяви 

(22) В съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС подпомаганите 
от ЕФСИ инвестиции в 
инфраструктура и проекти следва да 
бъдат съобразени с правилата за 
държавната помощ. В тази връзка 
Комисията обяви, че ще разработи 
основни принципи за оценка на 
държавната помощ, с които проектите 
трябва да бъдат съобразени, за да бъдат 
допустими за подкрепа по ЕФСИ. 
Комисията обяви, че ако съответният 
проект отговаря на тези критерии и е 
подпомаган от ЕФСИ, всякаква 
допълнителна национална подкрепа ще 
бъде оценявана съобразно опростена и 
ускорена оценка на държавната помощ, 
при която единственият допълнителен 
въпрос, който Комисията проверява, е 
пропорционалността на публичното 
подпомагане (за липса на 
свръхкомпенсация). При тези промени 
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също така, че ще предостави 
допълнителни насоки за основните 
принципи, за да се гарантира ефективно 
използване на публичните средства.

следва да се имат предвид различията 
по отношение на бюджетния 
капацитет на държавите членки при 
прилагането на държавна помощ.
Комисията обяви също така, че ще 
предостави допълнителни насоки за 
основните принципи, за да се гарантира 
ефективно използване на публичните 
средства.

Or. pl

Изменение 168
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС подпомаганите 
от ЕФСИ инфраструктура и проектни 
инвестиции следва да бъдат съобразени 
с правилата за държавните помощи. В 
тази връзка Комисията обяви, че ще 
разработи основни принципи за оценка 
на държавната помощ, с които 
проектите трябва да бъдат съобразени, 
за да бъдат допустими за подкрепа по 
ЕФСИ. Комисията обяви, че ако 
съответният проект отговаря на тези 
критерии и е подпомаган от ЕФСИ, 
всякаква допълнителна национална 
подкрепа ще бъде оценявана съобразно 
опростена и ускорена оценка на 
държавната помощ, при която 
единственият допълнителен въпрос, 
който Комисията проверява, е 
пропорционалността на публичното 
подпомагане (за липса на 
свръхкомпенсация). Комисията обяви 
също така, че ще предостави 
допълнителни насоки за основните 
принципи, за да се гарантира ефективно 

(22) В съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС подпомаганите 
от ЕФСИ инфраструктура и проектни 
инвестиции трябва да бъдат съобразени 
с правилата за държавните помощи. В 
тази връзка Комисията обяви, че ще 
разработи основни принципи за оценка 
на държавната помощ, с които 
проектите трябва да бъдат съобразени, 
за да бъдат допустими за подкрепа по 
ЕФСИ. Комисията обяви, че ако 
съответният проект отговаря на тези 
критерии и е подпомаган от ЕФСИ, 
всякаква допълнителна национална 
подкрепа ще бъде оценявана съобразно 
опростена и ускорена оценка на 
държавната помощ, при която 
единственият допълнителен въпрос, 
който Комисията проверява, е 
пропорционалността на публичното 
подпомагане (за липса на 
свръхкомпенсация). Комисията обяви 
също така, че ще предостави 
допълнителни насоки за основните 
принципи, за да се гарантира ефективно 



PE551.778v01-00 102/127 AM\1052802BG.doc

BG

използване на публичните средства. използване на публичните средства.

Or. it

Изменение 169
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Предвид необходимостта от 
спешни действия в Съюза, ЕИБ и ЕИФ 
може да са финансирали допълнителни 
проекти извън обичайния си профил 
през 2015 г. — до влизането в сила на 
настоящия регламент. За да се извлече 
максимална полза от мерките, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да бъде възможно гаранцията на 
ЕС да обхваща и подобни допълнителни 
проекти, ако те отговарят на 
установените в настоящия регламент 
основни критерии.

(23) Предвид необходимостта от 
спешни действия в Съюза, ЕИБ и ЕИФ 
може да са финансирали допълнителни 
проекти извън обичайния си профил 
през 2015 г. — до влизането в сила на 
настоящия регламент. За да се извлече 
максимална полза от мерките, 
предвидени в настоящия регламент, 
трябва да бъде възможно 
гаранционното покритие от ЕС да 
обхваща и подобни допълнителни 
проекти, ако те отговарят на 
установените в настоящия регламент 
основни критерии.

Or. it

Изменение 170
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Подкрепените от ЕФСИ операции 
по финансиране и инвестиране на ЕИБ 
следва да бъдат управлявани в 
съответствие със собствените правила и 
процедури на ЕИБ, включително с 
подходящи мерки за контрол и мерки 
срещу укриване на данъци, както и 

(24) Подкрепените от ЕФСИ операции 
по финансиране и инвестиране на ЕИБ 
трябва да бъдат управлявани в 
съответствие със собствените правила и 
процедури на ЕИБ, които трябва да 
бъдат прозрачни и общоприети,
включително с подходящи и надеждни 
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съобразно правилата и процедурите 
относно Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) и Сметната палата, 
включително тристранното 
споразумение между Европейската 
комисия, Европейската сметна палата и 
Европейската инвестиционна банка.

мерки за контрол и мерки срещу 
укриване на данъци, както и съобразно 
правилата и процедурите по отношение 
на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) и Сметната палата, 
включително тристранното 
споразумение между Европейската 
комисия, Европейската сметна палата и 
Европейската инвестиционна банка.

Or. it

Изменение 171
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) ЕИБ следва да извършва редовна 
оценка на подкрепяните от ЕФСИ 
дейности, за да бъде анализирана 
тяхната адекватност, изпълнение и 
въздействие, както и аспектите, които 
биха могли да подобрят работата в 
бъдеще. Подобни оценки следва да 
бъдат от полза за отчетността и анализа 
на устойчивостта.

(25) ЕИБ следва да извършва редовна 
оценка на подкрепяните от ЕФСИ 
дейности, за да бъде анализирана 
тяхната адекватност, изпълнение и 
икономическо и социално въздействие, 
както и аспектите, които биха могли да 
подобрят работата в бъдеще. Подобни 
оценки следва да бъдат от полза за 
отчетността и анализа на устойчивостта.

Or. en

Изменение 172
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) ЕИБ следва да извършва редовна
оценка на подкрепяните от ЕФСИ 
дейности, за да бъде анализирана 
тяхната адекватност, изпълнение и 

(25) ЕИБ следва да извършва редовна 
оценка на подкрепяните от ЕФСИ 
дейности, за да бъде анализирана 
тяхната адекватност, изпълнение и 
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въздействие, както и аспектите, които 
биха могли да подобрят работата в 
бъдеще. Подобни оценки следва да 
бъдат от полза за отчетността и анализа 
на устойчивостта.

въздействие, както и аспектите, които 
биха могли да подобрят работата в 
бъдеще. Подобни оценки следва да 
бъдат от полза за отчетността и анализа 
на устойчивостта. Те следва да се 
изпращат под формата на доклад на 
Европейския парламент на редовни 
интервали, за да представи той 
своето становище.

Or. fr

Изменение 173
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин, Ула Тьорнес, Иво Вайгъл, Антанас 
Гуога

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) ЕИБ следва да извършва редовна 
оценка на подкрепяните от ЕФСИ 
дейности, за да бъде анализирана 
тяхната адекватност, изпълнение и 
въздействие, както и аспектите, които 
биха могли да подобрят работата в 
бъдеще. Подобни оценки следва да 
бъдат от полза за отчетността и анализа 
на устойчивостта.

(25) ЕИБ следва да извършва редовна 
оценка на подкрепяните от ЕФСИ 
дейности, за да бъде анализирана 
тяхната адекватност, изпълнение и 
въздействие, особено тяхното 
икономическо и социално 
въздействие, като се обърне 
специално внимание на създаването 
на работни места, както и аспектите, 
които биха могли да подобрят работата 
в бъдеще. Подобни оценки следва да 
бъдат от полза за отчетността и анализа 
на устойчивостта.

Or. es

Обосновка

It is essential to evaluate the activities supported by the EFSI, particularly as regards job 
creation.
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Изменение 174
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) ЕИБ следва да извършва редовна 
оценка на подкрепяните от ЕФСИ 
дейности, за да бъде анализирана 
тяхната адекватност, изпълнение и 
въздействие, както и аспектите, които 
биха могли да подобрят работата в 
бъдеще. Подобни оценки следва да 
бъдат от полза за отчетността и анализа 
на устойчивостта.

(25) ЕИБ трябва, на предварително 
определени редовни интервали, да 
извършва оценка на подкрепяните от 
ЕФСИ дейности, за да бъде анализирана 
тяхната адекватност, изпълнение и 
въздействие, както и аспектите, които 
биха могли да подобрят работата в 
бъдеще. Подобни оценки трябва по 
необходимост да бъдат публикувани и 
да са от полза за отчетността и анализа 
на устойчивостта.

Or. it

Изменение 175
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
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Съюза. Съюза. С цел да повиши степента на 
достъпност и ефективност на 
предлаганите от него консултации, 
ЕКЦВИ следва да създаде свои клонове 
в държавите членки. Методите за 
развитие на местния финансов пазар 
следва също да бъдат обхванати от 
предлаганите от ЕКЦВИ 
консултации.

Or. pl

Изменение 176
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза.

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Or. en

Изменение 177
Патрик Льо Ярик
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Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза.

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове, експерти по 
социални политики и политики за 
заетост и представители на 
гражданското общество. Той следва 
да представлява единно входящо звено 
за въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 178
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
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насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза.

насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза. ЕКЦВИ следва да подпомага 
разработването на географски и 
тематични инвестиционни 
платформи, като събира заедно 
съинвеститори, държавни органи, 
експерти, институции в областта на 
образованието, обучението и 
научните изследвания, както и други 
имащи отношение участници на 
равнището на ЕС, на национално и на 
регионално равнище, с цел да се 
насърчава новаторството, 
развитието на умения и създаването 
на качествени работни места в 
ключови области, където са 
необходими повече инвестиции.

Or. en

Изменение 179
Томас Ман

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки, управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове и МСП. Той 
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представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза.

следва да представлява единно входящо 
звено за МСП и за въпроси, свързани с 
техническата помощ за инвестиции в 
рамките на Съюза.

Or. de

Изменение 180
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза.

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки, социалните 
партньори и управляващите органи на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 181
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза.

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, 
трябва да бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициитe (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза. Той трябва да бъде прозрачен и 
независим.

Or. it

Изменение 182
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Гаранционният фонд е 
предназначен да осигурява ликвиден 
резерв за бюджета на Съюза в случай на 
загуби, претърпени от ЕФСИ при 
преследването на неговите цели. 
Натрупаният опит във връзка с 
естеството на инвестициите, които 
трябва да бъдат подкрепяни от 
ЕФСИ, показва, че подходящото 
съотношение между плащанията от 
бюджета на Съюза и общия размер на 
неговите гаранционни задължения е 
50 %.

(28) Гаранционният фонд е 
предназначен да осигурява ликвиден 
резерв за бюджета на Съюза в случай на 
загуби, претърпени от ЕФСИ при 
преследването на неговите цели.
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Or. it

Изменение 183
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането 
отчасти на вноската от бюджета на 
Съюза следва да бъдат намалени 
финансовите средства в рамките на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014-2020 г.)“ съгласно Регламент 
(ЕС) № 1291/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета2, както и на 
Механизма за свързване на Европа 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. С намаляването на двете 
програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 
бъдат подсигурени по-големи 
инвестиции в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, 
отколкото това би било възможно 
чрез съществуващите програми. 
ЕФСИ следва да бъде в състояние да 
подкрепи гаранцията на ЕС за 
постигане на по-голямо финансово 
въздействие във въпросните области 
на научни изследвания, развитие и 
иновации, както и транспорт, 
телекомуникации и енергийна 
инфраструктура, в сравнение със 
ситуацията, при която средствата 
се изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 
2020“ и Механизъм за свързване на 

заличава се
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Европа. Ето защо е целесъобразно 
част от предвижданите 
понастоящем финансови средства за 
тези програми да бъдат пренасочени в 
полза на ЕФСИ.

__________________
2 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. за 
установяване на „Хоризонт 2020“ —
рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.) и за отмяна на Решение 
№ 1982/2006/EO (OВ L 347, 
20.12.2013 г., стp. 104).
3 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
913/2010 и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OB 
L 348, 20/12/2013, стр. 129).

Or. en

Изменение 184
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането 
отчасти на вноската от бюджета на 
Съюза следва да бъдат намалени 
финансовите средства в рамките на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014-2020 г.)“ съгласно Регламент 
(ЕС) № 1291/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета2, както и на 
Механизма за свързване на Европа 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 

заличава се
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на Европейския парламент и на 
Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. С намаляването на двете 
програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 
бъдат подсигурени по-големи 
инвестиции в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, 
отколкото това би било възможно 
чрез съществуващите програми. 
ЕФСИ следва да бъде в състояние да 
подкрепи гаранцията на ЕС за 
постигане на по-голямо финансово 
въздействие във въпросните области 
на научни изследвания, развитие и 
иновации, както и транспорт, 
телекомуникации и енергийна 
инфраструктура, в сравнение със 
ситуацията, при която средствата 
се изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 
2020“ и Механизъм за свързване на 
Европа. Ето защо е целесъобразно 
част от предвижданите 
понастоящем финансови средства за 
тези програми да бъдат пренасочени в 
полза на ЕФСИ.

__________________
2 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. за 
установяване на „Хоризонт 2020“ —
рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.) и за отмяна на Решение 
№ 1982/2006/EO (OВ L 347, 
20.12.2013 г., стp. 104).
3 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
913/2010 и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OB 
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L 348, 20/12/2013, стр. 129).

Or. en

Изменение 185
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането 
отчасти на вноската от бюджета на 
Съюза следва да бъдат намалени 
финансовите средства в рамките на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014-2020 г.)“ съгласно Регламент 
(ЕС) № 1291/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета2, както и на 
Механизма за свързване на Европа 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. С намаляването на двете 
програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 
бъдат подсигурени по-големи 
инвестиции в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, 
отколкото това би било възможно 
чрез съществуващите програми. 
ЕФСИ следва да бъде в състояние да 
подкрепи гаранцията на ЕС за 
постигане на по-голямо финансово 
въздействие във въпросните области 
на научни изследвания, развитие и 
иновации, както и транспорт, 
телекомуникации и енергийна 
инфраструктура, в сравнение със 
ситуацията, при която средствата 
се изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 

заличава се
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2020“ и Механизъм за свързване на 
Европа. Ето защо е целесъобразно 
част от предвижданите 
понастоящем финансови средства за 
тези програми да бъдат пренасочени в 
полза на ЕФСИ.

__________________
2 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. за 
установяване на „Хоризонт 2020“ —
рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.) и за отмяна на Решение 
№ 1982/2006/EO (OВ L 347, 
20.12.2013 г., стp. 104).
3Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
913/2010 и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OB 
L 348, 20/12/2013, стр. 129).

Or. it

Изменение 186
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането отчасти 
на вноската от бюджета на Съюза 
следва да бъдат намалени финансовите 
средства в рамките на „Хоризонт 2020“ 
— рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014-2020 г.)“ 
съгласно Регламент (ЕС) № 1291/2013 
на Европейския парламент и на Съвета2, 
както и на Механизма за свързване на 
Европа съгласно Регламент (ЕС) 

(29) С оглед на финансирането отчасти 
на вноската от бюджета на Съюза 
следва да бъдат намалени финансовите 
средства в рамките на „Хоризонт 2020“ 
— рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014-2020 г.)“ 
съгласно Регламент (ЕС) № 1291/2013 
на Европейския парламент и на Съвета2, 
както и на Механизма за свързване на 
Европа съгласно Регламент (ЕС) 
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№ 1316/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. С намаляването на двете 
програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 
бъдат подсигурени по-големи 
инвестиции в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, 
отколкото това би било възможно чрез 
съществуващите програми. ЕФСИ 
следва да бъде в състояние да подкрепи 
гаранцията на ЕС за постигане на по-
голямо финансово въздействие във 
въпросните области на научни 
изследвания, развитие и иновации, 
както и транспорт, телекомуникации и 
енергийна инфраструктура, в сравнение 
със ситуацията, при която средствата се 
изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 2020“ 
и Механизъм за свързване на Европа.
Ето защо е целесъобразно част от 
предвижданите понастоящем финансови 
средства за тези програми да бъдат 
пренасочени в полза на ЕФСИ.

№ 1316/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. С намаляването на двете 
програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 
бъдат подсигурени по-големи 
инвестиции в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, 
отколкото това би било възможно чрез 
съществуващите програми. ЕФСИ 
следва да бъде в състояние да подкрепи 
гаранцията на ЕС за постигане на по-
голямо финансово въздействие във 
въпросните области на научни 
изследвания, развитие и иновации, 
както и транспорт, телекомуникации и 
енергийна инфраструктура, в сравнение 
със ситуацията, при която средствата се 
изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 2020“ 
и Механизъм за свързване на Европа.
Ето защо е целесъобразно част от 
предвижданите понастоящем финансови 
средства за тези програми да бъдат 
пренасочени в полза на ЕФСИ, без да се 
жертват първоначалните цели на 
тези програми.

__________________ __________________
2 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за установяване на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.) и за отмяна на Решение 
№ 1982/2006/EO (OВ L 347, 
20.12.2013 г., стp. 104).

2 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за установяване на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.) и за отмяна на Решение 
№ 1982/2006/EO, (OВ L 347, 
20.12.2013 г., стp. 104).

3Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
913/2010 и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OB 
L 348, 20/12/2013, стр. 129)

3 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 913/2010 и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 
(OB L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).
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Or. fr

Изменение 187
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Много са потенциално 
жизнеспособните проекти в Съюза, 
които не са били финансирани поради 
липса на яснота и прозрачност. Често 
това се дължи на факта, че частните 
инвеститори не знаят за съществуването 
на такива проекти или пък 
информацията, с която разполагат, не е 
достатъчна, за да преценят 
инвестиционните рискове. Комисията и 
ЕИБ, с подкрепата на държавите 
членки, следва да насърчават 
създаването на прозрачен механизъм за 
утвърждаване на текущи и бъдещи 
рентабилни инвестиционни проекти в 
Съюза. Този „механизъм за 
утвърждаване на проекти“ следва да 
гарантира редовен и структуриран 
публичен достъп до информация 
относно инвестиционните проекти, за да 
се подсигури надеждна информация за 
инвеститорите, въз основа на която те да 
вземат своите инвестиционни решения.

(31) Много са потенциално 
жизнеспособните проекти в Съюза, 
които не са били финансирани поради 
липса на яснота и прозрачност. Често 
това се дължи на факта, че частните 
инвеститори не знаят за съществуването 
на такива проекти или пък 
информацията, с която разполагат, не е 
достатъчна, за да преценят 
инвестиционните рискове. Комисията и 
ЕИБ, въз основа на предложения от 
страна на държавите членки, следва да 
насърчават създаването на прозрачен 
механизъм за утвърждаване на текущи и 
бъдещи рентабилни инвестиционни 
проекти в Съюза. Този „механизъм за 
утвърждаване на проекти“ следва да 
гарантира редовен и структуриран 
публичен достъп до информация 
относно инвестиционните проекти, за да 
се подсигури надеждна информация за 
инвеститорите, въз основа на която те да 
вземат своите инвестиционни решения.

Or. en

Изменение 188
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Много са потенциално 
жизнеспособните проекти в Съюза, 
които не са били финансирани поради 
липса на яснота и прозрачност. Често 
това се дължи на факта, че частните 
инвеститори не знаят за съществуването 
на такива проекти или пък 
информацията, с която разполагат, не е 
достатъчна, за да преценят 
инвестиционните рискове. Комисията и 
ЕИБ, с подкрепата на държавите членки, 
следва да насърчават създаването на 
прозрачен механизъм за утвърждаване 
на текущи и бъдещи рентабилни 
инвестиционни проекти в Съюза. Този 
„механизъм за утвърждаване на 
проекти“ следва да гарантира редовен и 
структуриран публичен достъп до 
информация относно инвестиционните 
проекти, за да се подсигури надеждна 
информация за инвеститорите, въз 
основа на която те да вземат своите 
инвестиционни решения.

(31) Много са потенциално 
жизнеспособните проекти в Съюза, 
които не са били финансирани поради 
липса на яснота и прозрачност. Често 
това се дължи на факта, че частните 
инвеститори не знаят за съществуването 
на такива проекти или пък 
информацията, с която разполагат, не е 
достатъчна, за да преценят 
инвестиционните рискове. Комисията и 
ЕИБ, с подкрепата на държавите членки, 
следва да насърчават създаването на 
прозрачен механизъм за утвърждаване 
на текущи и бъдещи рентабилни 
инвестиционни проекти в Съюза. Този 
„механизъм за утвърждаване на 
проекти“ следва да гарантира редовен и 
структуриран публичен достъп до 
информация относно инвестиционните 
проекти, за да се подсигури надеждна и 
прозрачна информация за 
инвеститорите, въз основа на която те да 
вземат своите инвестиционни решения.

Or. fr

Изменение 189
Томас Ман

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Много са потенциално 
жизнеспособните проекти в Съюза, 
които не са били финансирани поради 
липса на яснота и прозрачност. Често 
това се дължи на факта, че частните 
инвеститори не знаят за съществуването 
на такива проекти или пък 
информацията, с която разполагат, не е 
достатъчна, за да преценят 

(31) Много са потенциално 
жизнеспособните проекти в Съюза, 
които не са били финансирани поради 
липса на яснота и прозрачност. Често 
това се дължи на факта, че частните 
инвеститори не знаят за съществуването 
на такива проекти или пък 
информацията, с която разполагат, не е 
достатъчна, за да преценят 
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инвестиционните рискове. Комисията и 
ЕИБ, с подкрепата на държавите членки, 
следва да насърчават създаването на 
прозрачен механизъм за утвърждаване 
на текущи и бъдещи рентабилни 
инвестиционни проекти в Съюза. Този 
„механизъм за утвърждаване на 
проекти“ следва да гарантира редовен и 
структуриран публичен достъп до 
информация относно инвестиционните 
проекти, за да се подсигури надеждна 
информация за инвеститорите, въз 
основа на която те да вземат своите 
инвестиционни решения.

инвестиционните рискове. Комисията и 
ЕИБ, с подкрепата на държавите членки, 
следва да насърчават създаването на 
прозрачен механизъм за утвърждаване 
на текущи и бъдещи рентабилни 
инвестиционни проекти в Съюза. Този 
„механизъм за утвърждаване на 
проекти“ следва да гарантира редовен и 
структуриран публичен достъп до 
информация относно инвестиционните 
проекти, за да се подсигури надеждна 
информация за инвеститорите, въз 
основа на която те да вземат своите 
инвестиционни решения. Във връзка с 
механизъма ще се отдава значение на 
защитата на важни търговски 
тайни.

Or. de

Изменение 190
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Много са потенциално 
жизнеспособните проекти в Съюза, 
които не са били финансирани поради 
липса на яснота и прозрачност. 
Често това се дължи на факта, че 
частните инвеститори не знаят за 
съществуването на такива проекти 
или пък информацията, с която 
разполагат, не е достатъчна, за да 
преценят инвестиционните рискове. 
Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки, следва да насърчават 
създаването на прозрачен механизъм за 
утвърждаване на текущи и бъдещи 
рентабилни инвестиционни проекти в 
Съюза. Този „механизъм за 
утвърждаване на проекти“ следва да 
гарантира редовен и структуриран 
публичен достъп до информация 

(31) Комисията, Европейският 
парламент и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки, следва да насърчават 
създаването на прозрачен механизъм за 
утвърждаване на текущи и бъдещи 
рентабилни инвестиционни проекти в 
Съюза.
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относно инвестиционните проекти, 
за да се подсигури надеждна 
информация за инвеститорите, въз 
основа на която те да вземат своите 
инвестиционни решения.

Or. en

Изменение 191
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Много са потенциално 
жизнеспособните проекти в Съюза, 
които не са били финансирани поради 
липса на яснота и прозрачност. Често 
това се дължи на факта, че частните 
инвеститори не знаят за съществуването 
на такива проекти или пък 
информацията, с която разполагат, не е 
достатъчна, за да преценят 
инвестиционните рискове. Комисията и 
ЕИБ, с подкрепата на държавите членки,
следва да насърчават създаването на 
прозрачен механизъм за утвърждаване 
на текущи и бъдещи рентабилни 
инвестиционни проекти в Съюза. Този 
„механизъм за утвърждаване на 
проекти“ следва да гарантира редовен и 
структуриран публичен достъп до 
информация относно инвестиционните 
проекти, за да се подсигури надеждна 
информация за инвеститорите, въз 
основа на която те да вземат своите 
инвестиционни решения.

(31) Много са потенциално 
жизнеспособните проекти в Съюза, 
които не са били финансирани поради 
липса на яснота и прозрачност. Често 
това се дължи на факта, че частните 
инвеститори не знаят за съществуването 
на такива проекти или пък 
информацията, с която разполагат, не е 
достатъчна, за да преценят 
инвестиционните рискове. Комисията и 
ЕИБ, с подкрепата на държавите членки, 
които следва да предоставят 
подходяща информация относно 
проектите, които евентуално могат 
да получат подкрепа, трябва да 
насърчават създаването на прозрачен 
механизъм за утвърждаване на текущи и 
бъдещи рентабилни инвестиционни 
проекти в Съюза. Този „механизъм за 
утвърждаване на проекти“ трябва да 
гарантира редовен и структуриран 
публичен достъп до информация 
относно инвестиционните проекти, за да 
се подсигури надеждна информация за 
инвеститорите, въз основа на която те да 
вземат своите инвестиционни решения.

Or. it
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Изменение 192
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки също са 
започнали работа на национално 
равнище за създаване и насърчаване на 
механизми за утвърждаване на проекти 
от национално значение. Информацията, 
подготвена от Комисията и ЕИБ, следва 
да предоставя електронни връзки към 
съответните национални проектни 
механизми.

(32) Държавите членки също са 
започнали работа на национално 
равнище за създаване и насърчаване на 
механизми за утвърждаване на проекти 
от национално значение, включително 
за създаване на качествени работни 
места. Информацията, подготвена от 
Комисията и ЕИБ, следва да предоставя 
електронни връзки към съответните 
национални проектни механизми.

Or. en

Изменение 193
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки също са 
започнали работа на национално 
равнище за създаване и насърчаване на 
механизми за утвърждаване на проекти 
от национално значение. 
Информацията, подготвена от 
Комисията и ЕИБ, следва да предоставя 
електронни връзки към съответните 
национални проектни механизми.

(32) Държавите членки и техните 
национални, регионални и местни 
органи следва да работят за създаване 
и насърчаване на механизми за 
утвърждаване на проекти от европейско
значение. Информацията, подготвена от 
Комисията и ЕИБ, следва да предоставя 
електронни връзки към съответните 
проектни механизми.

Or. en

Изменение 194
Лаура Аджеа, Тициана Бегин
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Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки също са 
започнали работа на национално 
равнище за създаване и насърчаване на 
механизми за утвърждаване на проекти 
от национално значение. Информацията, 
подготвена от Комисията и ЕИБ, следва 
да предоставя електронни връзки към 
съответните национални проектни 
механизми.

(32) Държавите членки също са 
започнали работа на национално 
равнище за създаване и насърчаване на 
механизми за утвърждаване на проекти 
от национално значение. Информацията, 
подготвена от Комисията и ЕИБ, 
трябва да предоставя електронни 
връзки към съответните национални 
проектни механизми.

Or. it

Изменение 195
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Въпреки че проектите, включени в 
механизма за утвърждаване, може да се 
използват от ЕИБ при определянето и 
подбора на подпомагани от ЕФСИ 
проекти, механизмът за утвърждаване 
на проекти следва да разполага с по-
широки възможности за определяне на 
проекти в рамките на Съюза. В техния 
обхват може да бъдат включени 
проекти, които се финансират 
изцяло от частния сектор или с 
помощта на други инструменти, 
предоставяни на европейско или 
национално равнище. ЕФСИ следва да 
може да подкрепя инвестиции и 
финансиране за проекти, включени в 
механизма за проекти. Не следва обаче 
да има автоматична връзка между 
включването в механизма и достъпа 
до подкрепа от ЕФСИ. При подбора и 

(33) Въпреки че проектите, включени в 
механизма за утвърждаване, може да се 
използват от ЕИБ при определянето и 
подбора на подпомагани от ЕФСИ 
проекти, механизмът за утвърждаване 
на проекти следва да разполага с по-
широки възможности за определяне на 
проекти в рамките на Съюза. ЕФСИ 
трябва да може да подкрепя 
инвестиции и финансиране за проекти, 
включени в механизма за проекти.
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подкрепата по линия на ЕФСИ на 
проекти, които не са включени в 
механизма, следва да се подхожда 
внимателно.

Or. it

Изменение 196
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ следва 
редовно да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
въздействието на ЕФСИ.

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ следва 
редовно да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
икономическото и социалното 
въздействие на ЕФСИ.

Or. en

Изменение 197
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ следва 
редовно да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
въздействието на ЕФСИ.

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ следва 
редовно да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
въздействието на ЕФСИ. За целта ЕИБ 
следва да представя годишен доклад 
до Европейския парламент и Съвета, 
които да предоставят своето 
становище.

Or. fr
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Изменение 198
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин, Ула Тьорнес, Иво Вайгъл

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ следва 
редовно да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
въздействието на ЕФСИ.

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ следва 
редовно да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
действителното икономическо и 
социално въздействие на ЕФСИ, като 
обръща особено внимание на 
създаването на работни места.

Or. es

Обосновка

С цел да се конкретизира съдържанието на редовния доклад на ЕИБ до Европейския 
парламент и Съвета. Както беше посочено, от съществено значение е да се направи 
оценка дали финансираните инвестиции оказват въздействие върху създаването на 
работни места.

Изменение 199
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ следва
редовно да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
въздействието на ЕФСИ.

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ трябва
редовно да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
въздействието на ЕФСИ.

Or. it

Изменение 200
Лаура Аджеа, Тициана Бегин
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Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Гражданите на Съюза и 
националните органи на държавите 
членки следва да са запознати с 
дейностите на ЕФСИ и 
разпределяните от него средства, 
подчертава необходимостта да се 
гарантира прозрачност и публично 
оповестяване на документите.

Or. en

Изменение 201
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) С цел да се гарантира подходящ 
обхват на гаранционните задължения на 
ЕС и за да се гарантира постоянното 
наличие на гаранция на ЕС, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз що се отнася до корекцията на 
сумите, които се изплащат от общия 
бюджет на Съюза, както и 
съответно да изменя приложение I.
От особена важност е Комисията да 
провежда консултации в хода на 
подготовката, включително на 
експертно равнище. При подготовката 
и изготвянето на делегираните 
актове Комисията следва да осигури 
едновременното, своевременно и 
надлежно предаване на съответните 
документи на Европейския 

(35) С цел да се гарантира подходящ 
обхват на гаранционните задължения на 
ЕС и за да се гарантира постоянното 
наличие на гаранция на ЕС, от особена 
важност е Комисията да провежда 
консултации в хода на подготовката, 
включително на експертно равнище.
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парламент и на Съвета.

Or. it

Изменение 202
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35a) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия по отношение на модела, 
който следва да бъде използван при 
подаването на информация относно 
инвестиционните проекти и техния 
принос за постигането на целите на 
политиките на Съюза. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 203
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно да се даде тласък 
на инвестициите в ЕС и да се осигури 
по-голям достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки поради 

(36) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно да се даде тласък 
на инвестициите в ЕС и да се осигури 
по-голям достъп до финансиране за 
малките, средните и 
микропредприятията и за дружества с 
до 3000 служители, не могат да бъдат 
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различия в техните фискални 
възможности за действие, но могат —
поради мащаба и размаха на действие —
да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели,

постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки поради различия в 
техните фискални възможности за 
действие, но могат — поради мащаба и 
размаха на действие — да бъдат по-
добре постигнати на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели,

Or. it


