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Изменение 204
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията сключва споразумение с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) относно създаването на 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции („ЕФСИ“).

1. Въз основа на мандат от
Европейския съвет и Европейския 
парламент Комисията може да 
сключи споразумение с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) относно 
създаването на Европейски фонд за 
стратегически инвестиции („ЕФСИ“). 
Споразумението се изпраща на 
Европейския парламент и на Съвета 
и се оповестява публично.

Or. en

Изменение 205
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да 
подсигурява по-добър достъп до 
финансиране за дружества с до 3000
служители, като обръща специално 
внимание на малките и средните 
предприятия, чрез предоставяне на 
капацитет за поемане на риск от страна 
на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“).

Целта на ЕФСИ е да подкрепя
качествените инвестиции в Съюза, 
насочени към региони с висок процент 
на безработица и бедност, и да 
подсигурява по-добър достъп до 
финансиране за дружества с до 1500
служители, като обръща специално 
внимание на малките, микро- и 
средните предприятия, както и на 
предприятията на социалната и на 
солидарната икономика, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
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(„споразумение за ЕФСИ“). Тези 
инвестиции са предназначени да 
насочат стопанската дейност в 
дългосрочен общ интерес на ЕС, с цел 
оказване на подкрепа на целите на 
стратегията „Европа 2020“, особено 
по отношение на заетостта, 
околната среда и социалните въпроси. 
Инвестиции, застрашаващи целите, 
посочени в част 1 от ДФЕС, или 
постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“, не могат 
да бъдат финансирани от ЕФСИ. 
Основната цел на ЕФСИ е да 
насърчава и гарантира устойчив, 
приобщаващ и дългосрочен растеж и 
създаване на качествени работни 
места, както и социално приобщаване 
в рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 206
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Емилиан Павел, Хави Лопес, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да 
подсигурява по-добър достъп до 
финансиране за дружества с до 3000 
служители, като обръща специално 
внимание на малките и средните 
предприятия, чрез предоставяне на 
капацитет за поемане на риск от страна 
на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“).

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
публичните и частните инвестиции в 
Съюза и да подсигурява по-добър 
достъп до финансиране за дружества, 
предприятия на социалната 
икономика и доставчици на услуги с 
до 3000 служители, като обръща 
специално внимание на малките и 
средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“). Основната 
цел на ЕФСИ е да насърчава и 
гарантира устойчив, приобщаващ и 
дългосрочен растеж и създаване на 
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качествени работни места, както и 
социално приобщаване в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 207
Патрик Льо Ярик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 
обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 
обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“). Основната 
цел на ЕФСИ е да насърчава и 
гарантира устойчив, приобщаващ и 
дългосрочен растеж и създаване на 
качествени работни места, както и 
социално приобщаване в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 208
Томас Ман

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 
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обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

обръща специално внимание на микро-, 
малките и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

Or. de

Изменение 209
Патрик Льо Ярик, Инеш Крищина Зубер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 
обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза, да насърчава 
социалното и териториалното 
сближаване в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
малки и средни дружества с до 3000 
служители, като обръща специално 
внимание на малките и средните 
предприятия, чрез предоставяне на 
капацитет за поемане на риск от страна 
на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“).

Or. fr

Изменение 210
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя
инвестициите в Съюза и да 
подсигурява по-добър достъп до 
финансиране за дружества с до 3000 
служители, като обръща специално 
внимание на малките и средните 
предприятия, чрез предоставяне на 

Целта на ЕФСИ е да подкрепя
частните и публични инвестиции в 
Съюза и да подсигурява по-добър 
достъп до финансиране за малките, 
средни и микропредприятията, както 
и за тези с до 3000 служители,
иновативните новосъздадени
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капацитет за поемане на риск от страна 
на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“).

дружества и високорисковите 
проекти, като обръща специално 
внимание на малките и средните 
предприятия, чрез предоставяне на 
капацитет за поемане на риск от страна 
на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“).
Една от основните цели на ЕФСИ е
насърчаването и гарантирането на 
устойчив, приобщаващ и дългосрочен 
растеж, създаването на качествени 
работни места, както и социалното 
приобщаване в Европейския съюз.

Or. it

Изменение 211
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 
обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 
обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“). Основната 
цел на ЕФСИ е да насърчава 
дългосрочния устойчив растеж и 
създаването на работни места в 
Съюза.

Or. en

Изменение 212
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 
обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 
обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, които 
осигуряват над 80 % от работните 
места в Европейския съюз, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

Or. fr

Изменение 213
Брандо Бенифей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да
подсигурява по-добър достъп до 
финансиране за дружества с до 3000 
служители, като обръща специално 
внимание на малките и средните 
предприятия, чрез предоставяне на 
капацитет за поемане на риск от страна 
на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“).

Целта на ЕФСИ е да даде нов тласък на 
икономическия растеж и да се 
създадат висококачествени работни 
места в Съюза, като подкрепя 
инвестициите и подсигурява по-добър 
достъп до финансиране за дружества с 
до 3000 служители, като обръща 
специално внимание на малките и 
средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

Or. en

Изменение 214
Иван Яковчич
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 
обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

Целта на ЕФСИ е да подкрепя
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
засилено и по-достъпно финансиране 
за дружества с до 3000 служители, като 
обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

Or. hr

Изменение 215
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка от държавите членки има право 
да се присъедини към споразумението 
за ЕФСИ. При съгласие от страна на 
вече участващите финансиращи 
субекти, към споразумението за ЕФСИ 
може да се присъединят и други трети 
страни, включително национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или
контролирани от държавите членки, 
както и субекти от частния сектор.

2. Всяка от държавите членки има право 
да се присъедини към споразумението 
за ЕФСИ. При съгласие от страна на 
вече участващите финансиращи 
субекти, към споразумението за ЕФСИ 
може да се присъединят и други трети 
страни, контролирани от държавите 
членки.

Or. en

Изменение 216
Палома Лопес Бермехо
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка от държавите членки има право 
да се присъедини към споразумението 
за ЕФСИ. При съгласие от страна на 
вече участващите финансиращи 
субекти, към споразумението за ЕФСИ 
може да се присъединят и други трети 
страни, включително национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
както и субекти от частния сектор.

2. Всяка от държавите членки има право 
да се присъедини към споразумението 
за ЕФСИ. При съгласие от страна на 
вече участващите финансиращи 
субекти, към споразумението за ЕФСИ 
може да се присъединят и други трети 
страни, включително национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки.

Or. en

Изменение 217
Иван Яковчич

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка от държавите членки има право 
да се присъедини към споразумението 
за ЕФСИ. При съгласие от страна на 
вече участващите финансиращи 
субекти, към споразумението за ЕФСИ 
може да се присъединят и други трети 
страни, включително национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
както и субекти от частния сектор.

2. Всяка от държавите членки има право 
да се присъедини към споразумението 
за ЕФСИ. При съгласие от страна на 
вече участващите финансиращи 
субекти, към споразумението за ЕФСИ 
може да се присъединят и други трети 
страни, включително национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
регионални и местни органи, както и 
субекти от частния сектор.

Or. hr

Изменение 218
Жером Лаврийо
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка от държавите членки има право 
да се присъедини към споразумението 
за ЕФСИ. При съгласие от страна на 
вече участващите финансиращи 
субекти, към споразумението за ЕФСИ 
може да се присъединят и други трети 
страни, включително национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
както и субекти от частния сектор.

2. Всяка от държавите членки има право 
да се присъедини към споразумението 
за ЕФСИ. При съгласие от страна на 
вече участващите финансиращи 
субекти, към споразумението за ЕФСИ 
може да се присъединят и други трети 
страни, включително национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
регионални институции, както и 
субекти от частния сектор.

Or. fr

Изменение 219
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случай че държава членка 
възнамерява да направи вноска в
бюджета на ЕФСИ, тя трябва да 
получи гаранция, че внесените 
средства ще се отпускат за проекти, 
засягащи нейната национална 
територия.

Or. it

Изменение 220
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) условията за инвестиции, 
посочени от Европейския парламент 
и Съвета в мандата;

Or. en

Изменение 221
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) методологията за определяне на 
географската квота, която отговаря 
адекватно на нуждите от 
инвестиции в държавите членки с 
висок процент на безработица и 
бедност или на най-засегнатите от 
финансовата криза;

Or. en

Изменение 222
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразумението за ЕФСИ предвижда 
дължимите на Съюза възнаграждения 
от подкрепяните от ЕФСИ операции 
да се предоставят след приспадането 
на плащанията, дължими по 
исканията за активиране на 

заличава се
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гаранцията от ЕС, а впоследствие и 
на разходите в съответствие с 
параграф 2, трета алинея и с член 5, 
параграф 3.

Or. it

Изменение 223
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради 
съществуващите консултантски 
услуги на ЕИБ и на Комисията, за да
предоставя консултантска подкрепа при 
подбора, подготовката и 
разработването на проекти, както и 
да работи като единен център за 
технически консултации за 
финансиране на проекти в рамките 
на Съюза. Това включва подкрепата за 
използването на техническа помощ за 
структуриране на проекти, използване 
на иновативни финансови инструменти
и на публично-частни партньорства, 
както и консултации, когато е 
уместно, по въпроси на 
законодателството на ЕС.

2. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да предоставя 
консултантска подкрепа при подбора на 
проекти, насочване към райони с 
висока безработица и определяне на 
инвестиции с голям потенциал за 
създаване на работни места, 
подготовка и разработване. Това 
включва подкрепата за използването на 
техническа помощ за структуриране на 
проекти, управление на отговорни 
инвестиции, използване на иновативни 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 224
Жером Лаврийо
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради 
съществуващите консултантски услуги 
на ЕИБ и на Комисията, за да 
предоставя консултантска подкрепа при 
подбора, подготовката и разработването 
на проекти, както и да работи като 
единен център за технически 
консултации за финансиране на проекти 
в рамките на Съюза. Това включва 
подкрепата за използването на 
техническа помощ за структуриране на 
проекти, използване на иновативни 
финансови инструменти и на публично-
частни партньорства, както и 
консултации, когато е уместно, по 
въпроси на законодателството на ЕС.

2. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради 
съществуващите консултантски услуги 
на ЕИБ и на Комисията, за да 
предоставя консултантска подкрепа при 
подбора, подготовката и разработването 
на проекти, както и да работи като 
единен център за технически 
консултации за финансиране на проекти 
в рамките на Съюза. Това включва 
подкрепата за използването на 
техническа помощ за структуриране на 
проекти, използване на иновативни 
финансови инструменти и на публично-
частни партньорства, както и 
консултации, когато е уместно, по 
въпроси на законодателството на ЕС. В 
сътрудничество с Комисията той 
въвежда новаторска комуникационна 
стратегия за информиране на 
обществеността относно мерките за 
изпълнение на ЕФСИ.

Or. fr

Изменение 225
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради 

2. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради 



AM\1053204BG.doc 15/89 PE551.867v01-00

BG

съществуващите консултантски услуги 
на ЕИБ и на Комисията, за да 
предоставя консултантска подкрепа при 
подбора, подготовката и разработването 
на проекти, както и да работи като 
единен център за технически 
консултации за финансиране на проекти 
в рамките на Съюза. Това включва 
подкрепата за използването на 
техническа помощ за структуриране на 
проекти, използване на иновативни 
финансови инструменти и на публично-
частни партньорства, както и 
консултации, когато е уместно, по 
въпроси на законодателството на ЕС.

съществуващите консултантски услуги 
на ЕИБ и на Комисията, за да
предоставя консултантска подкрепа при 
подбора, подготовката и разработването 
на проекти, както и да работи като 
единен център за технически 
консултации за финансиране на проекти 
в рамките на Съюза. Това включва 
подкрепата за използването на 
техническа помощ за структуриране на 
проекти, подкрепа при 
разработването на инвестиционни 
платформи, използване на иновативни 
финансови инструменти и на публично-
частни партньорства, максимизиране 
на въздействието върху създаването 
на работни места, както и 
консултации, когато е уместно, по 
въпроси на законодателството на ЕС.

Or. en

Изменение 226
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради 
съществуващите консултантски услуги 
на ЕИБ и на Комисията, за да 
предоставя консултантска подкрепа при 
подбора, подготовката и разработването 
на проекти, както и да работи като 
единен център за технически 
консултации за финансиране на проекти 
в рамките на Съюза. Това включва 
подкрепата за използването на 
техническа помощ за структуриране на 
проекти, използване на иновативни 

2. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ. Този център следва да отговаря 
на принципите на прозрачност и 
независимост. Целта на ЕКЦВИ е да 
надгради съществуващите 
консултантски услуги на ЕИБ и на 
Комисията, за да предоставя 
консултантска подкрепа при подбора, 
подготовката и разработването на 
проекти, както и да работи като единен 
център за технически консултации за 
финансиране на проекти в рамките на 
Съюза. Това включва подкрепата за 
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финансови инструменти и на публично-
частни партньорства, както и 
консултации, когато е уместно, по 
въпроси на законодателството на ЕС.

използването на техническа помощ за 
структуриране на проекти, използване 
на иновативни финансови инструменти 
и на публично-частни партньорства, 
както и консултации, когато е уместно, 
по въпроси на законодателството на ЕС.

Or. it

Изменение 227
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 
използва експертния опит на ЕИБ, 
Комисията, националните насърчителни 
банки и управляващите органи на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 
се консултира редовно със 
заинтересованите от инвестицията 
страни и, когато е необходимо, 
използва експертния опит на ЕИБ, 
Комисията, националните насърчителни 
банки и управляващите органи на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Or. en

Изменение 228
Патрик Льо Ярик

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 
използва експертния опит на ЕИБ, 
Комисията, националните насърчителни 
банки и управляващите органи на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 
използва експертния опит на ЕИБ, 
Комисията, националните насърчителни 
банки и управляващите органи на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, както и 
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експерти в областта на социалната 
политика и заетостта.

Or. fr

Изменение 229
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 
използва експертния опит на ЕИБ, 
Комисията, националните насърчителни 
банки и управляващите органи на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 
използва експертния опит на ЕИБ, 
Комисията, социалните партньори, 
националните насърчителни банки и 
управляващите органи на европейските 
структурни и инвестиционни фондове.

Or. en

Изменение 230
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които стават 
страни по споразумението за ЕФСИ, 
са в състояние да участват във 
финансирането — по-специално под 
формата на приемливи за ЕИБ 
парични средства или гаранции. Други 
трети страни могат да участват във 
финансирането само чрез парични 
средства.

заличава се

Or. it
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Изменение 231
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които стават 
страни по споразумението за ЕФСИ, са 
в състояние да участват във 
финансирането — по-специално под 
формата на приемливи за ЕИБ парични 
средства или гаранции. Други трети 
страни могат да участват във 
финансирането само чрез парични 
средства.

3. Държавите членки, които стават 
страни по споразумението за ЕФСИ, са 
в състояние да участват във 
финансирането — по-специално под 
формата на приемливи за ЕИБ парични 
средства или гаранции. Други трети 
страни могат да участват във 
финансирането само чрез парични 
средства. Финансовите вноски на 
държавите членки, включително 
евентуалните вноски в 
инвестиционни платформи, не се 
вземат предвид от Комисията при 
определянето на фискалните 
корекции съгласно превантивната или 
корективната част от Пакта за 
стабилност и растеж. В случай че 
бъде надхвърлена референтната 
стойност за дефицита, Комисията 
следва да не започва процедура при 
прекомерен дефицит. Аналогично, не 
се започва процедура, когато се 
извършва оценка на надхвърлянето на 
референтната стойност за 
дефицита, когато това се дължи 
единствено на вноските в ЕФСИ.

Or. en

Изменение 232
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a

Инвестиционни указания

Инвестиционни указания

1. ЕФСИ предоставя подкрепа чрез 
изпълнението на дейности с висока 
европейска добавена стойност, за да 
допринася за постигането на целите 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и на 
основаните на Договора цели за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване и намаляване на 
регионалните различия.

Комисията и ЕИБ гарантират, че 
подкрепата на ЕФСИ е съобразена със 
съответните политики на Съюза,
хоризонталните принципи, посочени 
в параграфи 2 и 3 от настоящия член, 
и приоритетите на Съюза, както и че 
тя допълва други инструменти на 
Съюза.

Операциите, подкрепяни от ЕФСИ, 
съответстват на приложимото 
право на Съюза и националното 
право, свързано с прилагането му.

Комисията и ЕИБ гарантират 
ефективността на ЕФСИ по време на 
изпълнението, мониторинга, 
докладването и оценката. 
Използването на подходящи 
показатели улеснява определянето на 
икономическите, социалните и 
екологичните ползи, постигнати чрез 
подкрепата на ЕФСИ.

Финансирането от ЕИБ и 
инвестиционните операции, 
подкрепени от ЕФСИ, се управляват в 
съответствие с правилата и 
процедурите на ЕИБ, включително по 
хоризонтални и секторни политики. 
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Всички проекти, финансирани по 
ЕФСИ, попадат в обхвата на 
политиките и процедурите на 
механизма на ЕИБ за подаване на 
жалби и меморандума за 
разбирателство с Европейския 
омбудсман.

2. Комисията и ЕИБ гарантират, че 
се взема предвид и се насърчава 
равенството между мъжете и 
жените и отчитането на 
социалните аспекти на пола. Те 
предприемат подходящи стъпки за 
недопускане на дискриминация. По-
специално под внимание се взема 
достъпността за лицата с 
увреждания.

3. Целите на ЕФСИ се осъществяват 
в съответствие с принципа на 
устойчивото развитие и с 
действията на Съюза за 
утвърждаване на целта за 
съхраняване, опазване и подобряване 
на качеството на околната среда, 
както е предвидено в член 11 и 
член 191, параграф 1 от ДФЕС, като 
се взема предвид принципът 
„замърсителят плаща“.

Комисията и ЕИБ осигуряват 
подкрепа за целите във връзка с 
изменението на климата и отделят 
20 % от бюджета на Съюза за тези 
цели.

Or. en

Изменение 233
Брандо Бенифей

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
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той да бъде ръководен от Управителен 
съвет, определящ стратегическата 
ориентация, стратегическото 
разпределение на активите, както и 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционната 
политика във връзка с проекти, които 
могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2. Управителният съвет избира 
един от своите членове за председател.

той да бъде ръководен от Управителен 
съвет, определящ стратегическата 
ориентация, стратегическото 
разпределение на активите, както и 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционната 
политика във връзка с проекти, които 
могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2. Управителният съвет се 
назначава след открита и прозрачна 
процедура за подбор. Управителният 
съвет избира един от своите членове за 
председател. 

Or. en

Изменение 234
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
той да бъде ръководен от Управителен 
съвет, определящ стратегическата 
ориентация, стратегическото 
разпределение на активите, както и 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционната 
политика във връзка с проекти, които 
могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2. Управителният съвет избира 
един от своите членове за председател.

1. В рамките на спецификациите на 
мандата на Европейския парламент и 
на Съвета, споразумението за ЕФСИ 
предвижда той да бъде ръководен от 
Управителен съвет, определящ в 
съответствие с член 2а 
стратегическата ориентация, 
инвестиционните критерии, 
насочването, стратегическото 
разпределение на активите, както и 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционната 
политика във връзка с проекти, които 
могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2. Управителният съвет избира 
един от своите членове за председател.



PE551.867v01-00 22/89 AM\1053204BG.doc

BG

Or. en

Изменение 235
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
той да бъде ръководен от Управителен 
съвет, определящ стратегическата 
ориентация, стратегическото 
разпределение на активите, както и 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционната 
политика във връзка с проекти, които 
могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2. Управителният съвет избира 
един от своите членове за председател.

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
той да бъде ръководен от Управителен 
съвет, определящ стратегическата 
ориентация, стратегическото 
разпределение на активите, както и 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционната 
политика във връзка с проекти, които 
могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил и броят на 
прогнозираните работни места, 
които ще бъдат създадени, на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2. Управителният съвет избира 
един от своите членове за председател.

Or. en

Изменение 236
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
той да бъде ръководен от Управителен 
съвет, определящ стратегическата 
ориентация, стратегическото 
разпределение на активите, както и 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционната 
политика във връзка с проекти, които 

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
той да бъде ръководен от Управителен 
съвет, определящ стратегическата 
ориентация, стратегическото 
разпределение на активите, както и 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционната 
политика във връзка с проекти, които 
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могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2. Управителният съвет избира 
един от своите членове за председател.

могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2, с предварителното 
одобрение на критериите от 
Европейския парламент. При 
определяне на инвестиционната 
политика на ЕФСИ Управителният 
съвет взема предвид социално-
икономическите показатели на 
европейските райони, в които големи 
части са засегнати от безработица.
Управителният съвет избира един от 
своите членове за председател.

Or. es

Обосновка

Предложението на Комисията не взема предвид Парламента при определяне на 
инвестиционната политика на ЕФСИ. Би било уместно Парламентът да изрази 
съгласието си относно критериите, въз основа на които се извършва подбора на 
проекти. Нещо повече, би било препоръчително да се вземат предвид социално-
икономическите показатели при определяне на критериите за избор на проекти.

Изменение 237
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда
той да бъде ръководен от Управителен 
съвет, определящ стратегическата 
ориентация, стратегическото 
разпределение на активите, както и 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционната 
политика във връзка с проекти, които 
могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2. Управителният съвет избира 

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
той да бъде ръководен от Управителен 
съвет, определящ стратегическата 
ориентация, стратегическото 
разпределение на активите, както и 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционната 
политика във връзка с проекти, които 
могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2. Управителният съвет избира 
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един от своите членове за председател. един от своите членове за председател. 
Този съвет следва да отговаря по 
недвусмислен начин на принципите на 
прозрачност, независимост и 
демократичност.

Or. it

Изменение 238
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Важно е да се гарантира, че 
насоките и критериите на 
Управителния съвет са съобразени с 
реалните нужди на инвеститорите, 
включително частните инвеститори 
и малките и средните предприятия, 
търсещи достъп до финансиране, 
което изисква участие на 
заинтересованите страни и 
консултиране от страна на съвета.

Or. fr

Изменение 239
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото финансиращи субекти в 
ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 
членовете и гласовете в Управителния 
съвет се разпределят в зависимост от 
съответния размер на участието във 
финансирането под формата на парични 

2. Доколкото финансиращи субекти в 
ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 
членовете и гласовете в Управителния 
съвет се разпределят в зависимост от 
съответния размер на участието във 
финансирането под формата на парични 
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средства или гаранции. средства или гаранции. Членовете на 
Управителния съвет от Комисията 
включват представители с доказан 
опит в областта на заетостта и 
социалните политики.

Or. en

Изменение 240
Патрик Льо Ярик

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото финансиращи субекти в 
ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 
членовете и гласовете в Управителния 
съвет се разпределят в зависимост от 
съответния размер на участието във 
финансирането под формата на парични 
средства или гаранции.

2. Доколкото финансиращи субекти в 
ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 
членовете и гласовете в Управителния 
съвет се разпределят в зависимост от 
съответния размер на участието във 
финансирането под формата на парични 
средства или гаранции. Членовете на 
Управителния съвет от Комисията 
включват представители с доказан 
опит в областта на заетостта и 
социалните политики.

Or. en

Изменение 241
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото финансиращи субекти в 
ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 
членовете и гласовете в Управителния 
съвет се разпределят в зависимост от 
съответния размер на участието във 

2. Доколкото финансиращи субекти в 
ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 
членовете и гласовете в Управителния 
съвет се разпределят в зависимост от 
съответния размер на участието във 
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финансирането под формата на парични 
средства или гаранции.

финансирането под формата на парични 
средства или гаранции. Членовете на 
Управителния съвет се състоят от 
1/2 представители на Съюза, избрани 
чрез тайно гласуване от Европейския 
парламент и Съвета, ¼ 
представители на ЕИБ и ¼ 
представители на гражданското 
общество, и по-специално 
представители на европейските 
платформи, работещи по въпроси, 
свързани със социалната сфера, 
околната среда и данъчната
справедливост, както и социалните
партньори. В допълнение към тези 
квоти поне един представител на 
Платформата на гражданското 
общество е член на Управителния 
съвет.

Or. en

Изменение 242
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото финансиращи субекти в 
ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 
членовете и гласовете в Управителния 
съвет се разпределят в зависимост от 
съответния размер на участието във 
финансирането под формата на парични 
средства или гаранции.

2. Доколкото финансиращи субекти в 
ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 
членовете и гласовете в Управителния 
съвет се разпределят в зависимост от 
съответния размер на участието във 
финансирането под формата на парични 
средства или гаранции, като се 
добавят най-малко трима 
представители на европейските 
социални партньори, от които най-
малко двама са от европейските 
синдикати, с пълноправно членство и 
право на глас.

Or. en
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Изменение 243
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доколкото финансиращи субекти в 
ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 
членовете и гласовете в Управителния 
съвет се разпределят в зависимост от 
съответния размер на участието във 
финансирането под формата на парични 
средства или гаранции.

2. Доколкото финансиращи субекти в 
ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 
членовете и гласовете в Управителния 
съвет се разпределят в зависимост от 
съответния размер на участието във 
финансирането под формата на парични 
средства или гаранции. Членовете на 
Управителния съвет от Комисията 
включват представители с доказан 
опит в областта на заетостта и 
социалните политики.

Or. en

Изменение 244
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Емилиан Павел, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на Управителния съвет от 
Комисията включват представители 
с доказан опит в областта на 
заетостта и социалните политики.

Or. en

Изменение 245
Палома Лопес Бермехо
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет взема решенията с 
консенсус.

Управителният съвет се стреми да
взема решенията с консенсус. Ако 
Управителният съвет не е в 
състояние да вземе решение с 
консенсус в рамките на срока, 
определен от председателя, 
Управителният съвет взема решение 
с обикновено мнозинство. Не може да 
се приеме решение, ако социалните 
партньори гласуват против него.

Or. en

Изменение 246
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато други страни се 
присъединяват към споразумението за 
ЕФСИ в съответствие с член 1, 
параграф 2, броят на членовете и 
гласовете в Управителния съвет се 
разпределят въз основа на съответния 
размер на участието във 
финансирането на финансиращите 
субекти под формата на пари в брой 
или гаранции. Броят на членовете и 
гласовете на Комисията и ЕИБ по 
параграф 2 съответно се преизчисляват.

3. Когато други страни се 
присъединяват към споразумението за 
ЕФСИ в съответствие с член 1, 
параграф 2, броят на членовете и 
гласовете в Управителния съвет се 
разпределят в съответствие с 
принципа, според който всеки член 
има един глас. Броят на членовете и 
гласовете на Комисията и ЕИБ по 
параграф 2 съответно се преизчисляват.

Or. pl

Изменение 247
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато други страни се 
присъединяват към споразумението за 
ЕФСИ в съответствие с член 1, 
параграф 2, броят на членовете и 
гласовете в Управителния съвет се 
разпределят въз основа на съответния 
размер на участието във финансирането 
на финансиращите субекти под формата 
на пари в брой или гаранции. Броят на 
членовете и гласовете на Комисията 
и ЕИБ по параграф 2 съответно се 
преизчисляват.

3. Когато други страни се 
присъединяват към споразумението за 
ЕФСИ в съответствие с член 1, 
параграф 2, броят на членовете и 
гласовете в Управителния съвет се 
разпределят въз основа на съответния 
размер на участието във финансирането 
на финансиращите субекти под формата 
на пари в брой или гаранции, но не 
надвишават 20 % от членовете на 
съвета.

Or. en

Изменение 248
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато други страни се 
присъединяват към споразумението за 
ЕФСИ в съответствие с член 1, 
параграф 2, броят на членовете и 
гласовете в Управителния съвет се 
разпределят въз основа на съответния 
размер на участието във финансирането 
на финансиращите субекти под формата 
на пари в брой или гаранции. Броят на 
членовете и гласовете на Комисията и 
ЕИБ по параграф 2 съответно се 
преизчисляват.

3. Когато други страни се 
присъединяват към споразумението за 
ЕФСИ в съответствие с член 1, 
параграф 2, броят на членовете и 
гласовете в Управителния съвет се 
разпределят въз основа на съответния 
размер на участието във финансирането 
на финансиращите субекти под формата 
на пари в брой или гаранции. Броят на 
членовете и гласовете на Комисията и 
ЕИБ по параграф 2 съответно се 
преизчисляват. Също така има най-
малко трима представители на 
европейските социални партньори, 
от които най-малко двама са от 
европейските синдикати, с 
пълноправно членство и право на глас.
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Or. en

Изменение 249
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет не приема 
решение, ако мнозинството от 
представителите на Комисията или
на ЕИБ гласуват против него.

заличава се

Or. it

Изменение 250
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет не приема 
решение, ако мнозинството от 
представителите на Комисията или на 
ЕИБ гласуват против него.

Управителният съвет не приема 
решение, ако мнозинството от 
представителите на Комисията или на 
ЕИБ гласуват против него. 
Европейският парламент се 
информира за всички спорове в 
годишния доклад.

Or. pl

Изменение 251
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

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

Управителният съвет не приема 
решение, ако мнозинството от 
представителите на Комисията или на 
ЕИБ гласуват против него.

Управителният съвет не приема 
решение, ако мнозинството от 
представителите на Комисията, на ЕИБ 
или на гражданското общество
гласуват против него.

Or. en

Изменение 252
Енрике Калвет Чамбон, Иво Вайгъл, Антанас Гуога

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет не приема 
решение, ако мнозинството от 
представителите на Комисията или на 
ЕИБ гласуват против него.

Управителният съвет не приема 
решение, ако мнозинството от 
представителите на Комисията или на 
ЕИБ гласуват против него. В такъв 
случай причините за отхвърлянето се 
обявяват пред членовете на съвета.

Or. es

Обосновка

Не изглежда целесъобразно да се допуска право на вето, без да се изисква сериозна 
обосновка за упражняването му.

Изменение 253
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет не приема 
решение, ако мнозинството от 
представителите на Комисията или на 

Управителният съвет не приема 
решение, ако мнозинството от 
представителите на Комисията, на ЕИБ 
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ЕИБ гласуват против него. или на гражданското общество
гласуват против него.

Or. en

Изменение 254
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващият директор и заместник 
управляващият директор се назначават 
от Управителния съвет по съвместно 
предложение на Комисията и на ЕИБ за 
тригодишен мандат с възможност за 
подновяване.

Управляващият директор и заместник 
управляващият директор се назначават 
от Управителния съвет по съвместно 
предложение на Комисията и на ЕИБ за 
тригодишен мандат с възможност за 
подновяване. За целите на 
мониторинга и прозрачността те се 
интервюират от компетентната 
комисия на Европейския парламент в 
началото и в средата на техния 
мандат.

Or. fr

Изменение 255
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващият директор и заместник 
управляващият директор се назначават 
от Управителния съвет по съвместно 
предложение на Комисията и на ЕИБ за 
тригодишен мандат с възможност за 
подновяване.

Управляващият директор и заместник 
управляващият директор се назначават 
от Управителния съвет по съвместно 
предложение на Комисията и на ЕИБ и 
след обвързващо становище на 
Европейския парламент, въз основа на 
принципите на прозрачност, 
независимост и демократичност, за 
тригодишен мандат с възможност за 
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подновяване.

Or. it

Изменение 256
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Членовете на Управителния съвет 
и управляващият директор трябва да 
бъдат одобрени от Европейския 
парламент и да представят 
доказателства за липса на конфликт 
на интереси.

Or. en

Изменение 257
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Инвестиционен комитет 
към ЕФСИ, който отговаря за 
разглеждането на потенциални 
операции в съответствие с 
инвестиционните политики на ЕФСИ и 
за одобряването на подкрепата на 
гаранцията от ЕС за операции по член 5, 
независимо от мястото на тяхното 
извършване.

5. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Инвестиционен комитет 
към ЕФСИ, който отговаря за 
разглеждането на потенциални 
операции в съответствие с 
инвестиционните политики на ЕФСИ и 
за одобряването на подкрепата на 
гаранцията от ЕС за операции по член 5.

Or. en
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Изменение 258
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван. Най-малко един от 
назначените членове трябва да е 
специалист по социални и свързани с 
пазара на труда политики и като 
такъв да отговаря за оценяването на 
социалното въздействие на 
решенията на комитета.

Or. en

Изменение 259
Зджислав Краснодембски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Инвестиционният комитет се състои от 
10 експерти и управляващия директор.
Независимите експерти са с подходящ 
пазарен опит в областта на проектното 
финансиране и са запознати със 
спецификите на местните пазари в 
държавите членки, както и със 
социалните проблеми. Те се 
назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.
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Or. pl

Изменение 260
Патрик Льо Ярик

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван. Като един от 
независимите експерти в 
Инвестиционния комитет се 
назначава специалист по социални 
политики. Този експерт отговаря за 
оценяването на социалното 
въздействие на представените 
проекти, за да се гарантира, че 
проектите, които получават помощ 
от фонда, са в подкрепа на 
социалните цели на ЕС и в полза на 
обществото като цяло.

Or. en

Изменение 261
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти доказват опита си по 
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областта на проектното финансиране и
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

отношение на поне една от петте 
цели на „Европа 2020“ и са с подходящ 
опит в областта на проектното 
финансиране. Двама експерти се 
назначават от Управителния съвет, 
двама експерти се назначават от 
Платформата на гражданското 
общество за по-добри инвестиции, по 
един експерт се назначава от 
Парламента и от Съвета за
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван. Лицето на 
Инвестиционния комитет се 
одобрява от Европейския парламент 
и Съвета.

Or. en

Изменение 262
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ опит в областта 
на проектното финансиране и се 
назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван. Като независим експерт в 
Инвестиционния комитет се 
назначава най-малко един специалист 
по социални политики. Този експерт 
отговаря за оценяването на 
социалното въздействие на 
представените проекти, за да 
гарантира, че проектите, които 
получават помощ от фонда, са в 
подкрепа на социалните цели на ЕС и 
в полза на обществото като цяло.
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Or. en

Изменение 263
Брандо Бенифей

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
макроикономиката и се назначават от 
Управителния съвет за тригодишен 
мандат, който може да бъде подновяван.

Or. en

Изменение 264
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин, Иво Вайгъл

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да 
бъде подновяван.

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
са способни да определят проектите, 
които с по-голяма вероятност могат 
да решат основни социални и 
икономически проблеми. Експертите
се назначават от Управителния съвет за 
едногодишен мандат, който може да 
бъде подновяван.

Or. es
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Обосновка

Знанията и опитът на експертите следва да включват притежаването на 
необходимата способност да определят кои проекти ще помогнат за по-ефективно 
справяне с основните социално-икономически проблеми, засягащи ЕС. Освен това 
мандатът на експертите ще е една година с възможност за подновяване.

Изменение 265
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране, 
промишленото развитие, 
политиките по сближаването и 
заетостта и се назначават от 
Управителния съвет за тригодишен 
мандат, който може да бъде подновяван.

Or. en

Изменение 266
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да 
бъде подновяван.

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима експерти, избрани въз основа 
на принципите на прозрачност, 
независимост, компетентност и 
демократичност и управляващия 
директор. Независимите експерти са с 
подходящ пазарен опит в областта на 
проектното финансиране и се 
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назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат. Сред 
независимите експерти на 
инвестиционния комитет трябва да 
бъде избран специалист по социални 
политики. Този експерт следва да 
отговаря за оценката на социалното 
въздействие на представените 
проекти, за да се гарантира, че онези 
от тях, които получат финансиране,
ще подкрепят целите на ЕС.

Or. it

Изменение 267
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички експерти трябва да 
представят доказателства, че нямат 
конфликт на интереси по отношение 
на инвестиционните операции.

Or. en

Изменение 268
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Емилиан Павел, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като един от независимите експерти 
в Инвестиционния комитет се 
назначава специалист по заетостта 
и социалните политики. Този експерт 
отговаря за оценяване на 
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въздействието на представените 
проекти по отношение на заетостта 
и в социален план, за да се гарантира, 
че проектите, които получават 
помощ от фонда, са в подкрепа на 
социалните цели на ЕС и в полза на 
обществото като цяло.

Or. en

Изменение 269
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията на Инвестиционния комитет 
се вземат с обикновено мнозинство.

Решенията на Инвестиционния комитет 
се вземат с консенсус.

Or. en

Изменение 270
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет 
организира партньорство с 
компетентните национални, 
регионални и местни органи, 
икономическите и социалните 
партньори и съответните 
организации, представляващи 
гражданското общество. Тези 
партньори участват в разглеждането 
и одобряването на операциите за 
подпомагане на гаранцията на ЕС.
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Or. en

Изменение 271
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Платформа на гражданското 
общество за по-добри инвестиции

Споразумението за ЕФСИ предвижда, 
че ЕФСИ разполага с Платформа на 
гражданското общество за по-добри 
инвестиции, която отговаря за 
мониторинга на неговите финансови 
или инвестиционни операции. 
Платформата на гражданското 
общество отразява структурата на 
Инвестиционния комитет. 
Членовете на платформата се 
предлагат на Европейския парламент 
и на Съвета и се одобряват чрез 
гласуване. Платформата на 
гражданското общество може да 
наложи вето на всяка операция, при 
положение че има основателни 
съмнения по отношение на 
изпълнението на изискванията и 
ограниченията на член 5, на всяка 
операция, за която подозира, че има 
конфликт на интереси на някой член 
на Управителния съвет или на 
Инвестиционния комитет.

Or. en

Обосновка

Членовете на управителните комитети имат определени интереси да настояват за 
някои видове операции, било то поради регионални, секторни или други причини. 
Затова е наложително да има контролен орган.
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Изменение 272
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Клауза за прозрачност

Всички възнаграждения и премии, 
предоставяни на членовете на 
Управителния съвет, на 
Инвестиционния комитет или на 
Платформата на гражданското 
общество, както и възнагражденията 
и премиите за управленското ниво на 
ЕФСИ, се оповестяват изцяло в 
тримесечните отчети. 
Съотношението между половете 
трябва да бъде посочено в 
тримесечните отчети.

Or. en

Изменение 273
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Клауза за баланс между половете

Директива (XXXX) на Европейския 
парламент и на Съвета за 
подобряване на баланса между 
половете сред директорите без 
изпълнителни функции на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и свързани с това мерки 
(2012/0299/COD) се прилага за всяко 
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назначение, избор или процедура за 
наемане на органите на ЕФСИ.

Or. en

Обосновка

Директивата за подобряване на баланса между половете също е от голямо значение 
за Съвета на ЕФСИ, тъй като балансираното разпределение по полове ще има 
положително въздействие върху структурата на инвестициите.

Изменение 274
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза, 
целят гарантиране на 
устойчивостта и се извършват в 
подкрепа на една от следните общи 
цели:

Or. fr

Изменение 275
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Всяка операция е 
съгласувана с политиките на Съюза и се 
извършва в подкрепа на поне една от 
следните общи цели и една от целите 
на стратегията „Европа 2020“:

Or. en

Изменение 276
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Емилиан Павел, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза, 
допринасят за постигането на 
целите на стратегията 
„Европа 2020“ и се извършват в 
подкрепа на някоя от следните общи 
цели:

Or. en



AM\1053204BG.doc 45/89 PE551.867v01-00

BG

Изменение 277
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза,
особено с целите на приоритетите на 
социалната политика на ЕС и 
включването на социалните фактори 
и предварителните условия за 
равенство, и се извършват в подкрепа 
на някоя от следните общи цели:

Or. en

Изменение 278
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза, 
допринасят за постигане на целите 
на стратегията „Европа 2020“ и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
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следните общи цели:

Or. en

Изменение 279
Данута Язловецка

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза, 
допринасят за постигане на целите 
на „Европа 2020“ и се извършват в 
подкрепа на някоя от следните общи 
цели:

Or. en

Изменение 280
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
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съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

съгласувани с политиките на Съюза –
намаляването на процента на 
безработица е ключов критерий при 
избора на проекти – и се извършват в 
подкрепа на някоя от следните общи 
цели:

Or. es

Изменение 281
Шон Саймън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза, 
допринасят за постигането на 
целите на стратегията 
„Европа 2020“ и се извършват в 
подкрепа на някоя от следните общи 
цели:

Or. en

Изменение 282
Иван Яковчич

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
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промишлените центрове; развитие на 
енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки; 
развитие на цифровата инфраструктура;

промишлените и туристическите 
центрове; развитие на енергетиката, по-
специално енергийните междусистемни 
връзки; развитие на цифровата 
инфраструктура;

Or. hr

Изменение 283
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
промишлените центрове; развитие на 
енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки; 
развитие на цифровата инфраструктура;

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта; развитие на 
енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки; 
развитие на цифровата инфраструктура;

Or. en

Изменение 284
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
промишлените центрове; развитие на 
енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки; 
развитие на цифровата инфраструктура;

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
промишлените центрове; развитие на 
енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки; 
развитие на цифровата инфраструктура; 
особено внимание се обръща на 
трансграничните проекти.

Or. fr
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Изменение 285
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност, информационни и 
комуникационни технологии и 
иновации;

б) инвестиции в социалните 
политики, включително социална 
закрила, социални услуги, социална и 
солидарна икономика, образование от 
ранна възраст и обучение, 
здравеопазване, научноизследователска 
и развойна дейност, информационни и 
комуникационни технологии и 
иновации;

Or. en

Изменение 286
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Емилиан Павел, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност, информационни и 
комуникационни технологии и
иновации;

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност, информационни и 
комуникационни технологии, иновации, 
социални услуги, социална икономика 
и социални предприятия;

Or. en

Изменение 287
Патрик Льо Ярик
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност, информационни и 
комуникационни технологии и 
иновации;

б) инвестиции в социалната сфера, в 
това число социална закрила, 
социални услуги и грижи, и социална 
икономика, в образование и обучение, 
здравеопазване, научноизследователска 
и развойна дейност, информационни и 
комуникационни технологии и 
иновации;

Or. en

Изменение 288
Шон Саймън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност, информационни и 
комуникационни технологии и 
иновации;

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, социални 
услуги и дългосрочни грижи, 
научноизследователска и развойна 
дейност, информационни и 
комуникационни технологии и 
иновации;

Or. en

Изменение 289
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инфраструктурни проекти, свързани с 
околната среда, природните ресурси, 
градското развитие и социалната сфера;

г) инфраструктурни проекти, свързани с 
околната среда, природните ресурси, 
градското развитие, социалната сфера и 
публичните услуги;

Or. en

Изменение 290
Шон Саймън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инфраструктурни проекти, свързани с 
околната среда, природните ресурси, 
градското развитие и социалната сфера;

г) инфраструктурни проекти, свързани с 
околната среда, природните ресурси, 
градското развитие и сферата на
социалната икономика;

Or. en

Изменение 291
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) осигуряване на финансова подкрепа 
за дружествата по член 1, параграф 1, 
включително рисково финансиране за 
осигуряване на оборотен капитал.

д) осигуряване на финансова подкрепа 
за малките, средните и 
микропредприятията, тези с до 3000 
служители, иновативните 
новосъздадени предприятия и 
високорисковите проекти по член 1, 
параграф 1, включително рисково 
финансиране за осигуряване на 
оборотен капитал.

Or. it
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Изменение 292
Шон Саймън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) осигуряване на финансова подкрепа 
за дружествата по член 1, параграф 1, 
включително рисково финансиране за 
осигуряване на оборотен капитал.

д) осигуряване на финансова подкрепа 
за дружествата по член 1, параграф 1, 
включително рисково финансиране за 
осигуряване на оборотен капитал;
относно дружествата, упоменати в 
член 1, 20 % следва да бъдат заделени 
за социални предприятия, насочени 
към проекти и дейности за социална 
интеграция.

Or. en

Изменение 293
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инвестиции в сектори с висок 
потенциал за създаване на работни 
места, с акцент върху дългосрочните 
и устойчиви резултати, включително 
социалния сектор, сектора на 
здравеопазването и социалните 
грижи, както и социалната и 
солидарната икономика.

Or. en

Изменение 294
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Емилиан Павел, 
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Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инвестиции в сектори с висок 
потенциал за създаване на работни 
места, с акцент върху дългосрочните 
и устойчиви резултати, включително 
социалния сектор, сектора на 
здравеопазването и социалните 
грижи, както и социалната 
икономика.

Or. en

Изменение 295
Патрик Льо Ярик

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инвестиции в сектори с висок 
потенциал за създаване на работни 
места, с акцент върху дългосрочните 
и устойчиви резултати, включително 
социалния сектор, сектора на 
здравеопазването и социалните 
грижи, както и социалната 
икономика.

Or. en

Изменение 296
Марек Плура, Кшищоф Хетман

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква да (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) инвестиции с висока социално-
икономическа възвръщаемост, 
подкрепящи дългосрочния растеж и 
създаването на работни места;

Or. en

Изменение 297
Агнес Йонгериус

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) насърчаване на възстановяването 
чрез създаване на работни места 
посредством инвестиции в проекти, 
които оказват възможно най-голямо 
въздействие върху създаването на 
достойни работни места;

Or. fr

Изменение 298
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) осигуряване на възможно най-
положително въздействие върху 
създаването на качествени работни 
места и върху икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. en
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Изменение 299
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка дейност подкрепя поне една от 
целите на „Европа 2020“:

1. Увеличаване на процента на 
заетост, като целта е 75 % от 
лицата на възраст 20 – 64 години да 
бъдат заети.

2. Увеличаване на инвестициите в 
научноизследователската и развойна 
дейност/иновации, като целта е 3 % 
от БВП на ЕС (общо публични и 
частни) да бъдат инвестирани в 
научноизследователска и развойна 
дейност/иновации.

3. Подобрения в областта на 
изменението на 
климата/енергийните политики, 
като целта е емисиите на парникови 
газове да са с 20 % (или дори с 30 %, 
ако условията са подходящи) по-ниски 
от 1990 г., 20 % енергия от 
възобновяеми източници, 20 % 
увеличение на енергийната 
ефективност.

4. Подобряването на достъпа до и 
престоя в образованието чрез 
намаляване на дела на 
преждевременно напусналите 
училище лица до под 10 %, като най-
малко 40 % от лицата на възраст 30 –
34 години да са завършили трета 
степен на образование.

5. Намаляване на 
бедността/социалното изключване, 
като целта е поне 20 милиона по-
малко лица, които са бедни/жертви 
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на социално изключване или са 
застрашени от бедност или социално 
изключване.

Or. en

Изменение 300
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това гаранцията от ЕС се 
предоставя чрез ЕИБ за подкрепа на 
специализирани инвестиционни 
платформи и национални насърчителни 
банки, инвестиращи в операции, 
съобразени с изискванията на 
настоящия регламент. В този случай 
Управителният съвет определя 
политиката във връзка с допустимите 
инвестиционни платформи.

Освен това гаранцията от ЕС се 
предоставя чрез ЕИБ за подкрепа на 
специализирани инвестиционни 
платформи и национални насърчителни 
банки, инвестиращи в операции, 
съобразени с изискванията на 
настоящия регламент. В този случай 
Управителният съвет определя 
политиката във връзка с допустимите 
инвестиционни платформи.
Инвестиционният комитет е 
отговорен за това да гарантира, че 
като цяло проектите по гаранцията 
на ЕС насърчават европейското 
социално и регионално сближаване.

Or. en

Изменение 301
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение за всяка операция ЕФСИ 
изисква прогноза за нейния потенциал 
за създаване на работни места. За 
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операции без потенциал за създаване 
на работни места трябва да се 
представи доказателство, че 
отговарят на поне две от петте цели 
на стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 302
Патрик Льо Ярик

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да насочва подбора на проекти, 
които ЕФСИ може да подпомага, 
Управителният съвет включва 
предварителни условия, свързани със 
социалните фактори и равенството, 
в стратегическата ориентация, в 
насоките за стратегическото 
разпределение на активите, както и в 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционните 
политики.

Or. en

Изменение 303
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Емилиан Павел, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да насочва подбора на проекти, 
които ЕФСИ може да подпомага, 
Управителният съвет включва 
заинтересованост по отношение на 
заетостта и социалното въздействие 
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в стратегическата ориентация, в 
насоките за стратегическото 
разпределение на активите, както и в 
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционните 
политики.

Or. en

Изменение 304
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранцията на ЕС не се предоставя за 
подпомагане на:

а) извеждането от експлоатация или 
изграждането на атомни 
електроцентрали;

б) експлоатацията и преработката 
на изкопаеми горива;

в) летищната инфраструктура;

г) проекти, водещи до делокализация 
или загуба на работни места;

Подпомагането чрез гаранцията на
ЕС не замества финансирането от
частния пазар и публичните разходи 
от страна на дадена държава членка 
за целите, посочени в първата алинея.

Or. en

Изменение 305
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тежестта на доказване на 
изпълнението на посочените по-горе 
инвестиционни критерии се носи от
Инвестиционния комитет, който е 
длъжен да отговаря публично на 
исканията, свързани с изискванията 
за използването на гаранцията на ЕС.

Or. en

Изменение 306
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да насочва подбора на проекти, 
които ЕФСИ може да подпомага, 
Управителният съвет включва 
предварителни условия, свързани със 
социалните фактори и равенството, 
в стратегическата ориентация, в 
насоките за стратегическото 
разпределение на активите, както и в
оперативните политики и процедури, 
включително инвестиционните 
политики.

Or. en

Изменение 307
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с член 17 от 
Устава си Европейската 
инвестиционна банка изисква 
плащане на такса от бенефициерите 
на операциите по финансиране, за да 
покрива разходите си, свързани с 
ЕФСИ. Без да се засягат разпоредбите 
на алинеи 2 и 3, бюджетът на Съюза не 
покрива никакви административни 
разходи или каквито и да било други 
плащания от страна на ЕИБ при 
извършването от нея на дейности за 
финансиране и инвестиции по силата на 
настоящия регламент.

3. Бюджетът на Съюза не покрива 
никакви административни разходи или 
каквито и да било други плащания от 
страна на ЕИБ при извършването от нея 
на дейности за финансиране и 
инвестиции по силата на настоящия 
регламент.

Or. it

Изменение 308
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, 
държавите членки могат да 
използват европейските структурни 
и инвестиционни фондове за 
подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на 
гаранцията от ЕС.

заличава се

Or. it

Изменение 309
Чаба Шогор
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове за 
подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на гаранцията 
от ЕС.

4. Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, в това число 
правилата за държавните помощи и 
таваните за финансиране, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове за 
подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на гаранцията 
от ЕС.

Or. en

Изменение 310
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове за 
подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на гаранцията 
от ЕС.

4. Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове за 
подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на гаранцията 
от ЕС. Дадена операция може да 
получи подпомагане от гаранцията на
ЕС и от други инструменти на Съюза, 
при условие че дадено перо от 
разходите не получава подкрепа от 
повече от един източник.

Or. en
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Изменение 311
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове за 
подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на гаранцията 
от ЕС.

4. Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове за 
подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на гаранцията 
от ЕС. ЕФСИ не може да бъде 
използван за проекти за 
съфинансиране, допустими за 
финансиране от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове.

Or. en

Изменение 312
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ресурсите на гаранционния фонд, 
предоставени му по силата на параграф 
2, се управляват пряко от Комисията и 
инвестират в съответствие с принципа 
на доброто финансово управление при 
спазване на подходящи пруденциални 
правила.

4. Ресурсите на гаранционния фонд, 
предоставени му по силата на параграф 
2, се управляват пряко от Комисията
след обвързващо становище на 
Европейския парламент и инвестират 
в съответствие с принципа на доброто 
финансово управление при спазване на 
подходящи пруденциални правила.

Or. it
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Изменение 313
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 17 за 
повишаване или намаляване на 
целевия размер, предвиден в параграф 
5, с не повече от 10 % с оглед по-добро 
отразяване на потенциалния риск от 
активиране на гаранцията от ЕС.

заличава се

Or. it

Изменение 314
Иван Яковчич

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки, насърчават 
установяването на прозрачен механизъм
за утвърждаване на текущи и 
потенциални бъдещи инвестиционни 
проекти в Съюза. Механизмът за 
утвърждаване не засяга окончателните 
проекти, избрани за подпомагане 
съгласно член 3, параграф 5.

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки и регионалните и 
местните органи, насърчават 
установяването на прозрачен механизъм 
за утвърждаване на текущи и 
потенциални бъдещи инвестиционни 
проекти в Съюза. Механизмът за 
утвърждаване не засяга окончателните 
проекти, избрани за подпомагане 
съгласно член 3, параграф 5.

Or. hr

Изменение 315
Чаба Шогор



PE551.867v01-00 64/89 AM\1053204BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки, насърчават 
установяването на прозрачен механизъм 
за утвърждаване на текущи и 
потенциални бъдещи инвестиционни 
проекти в Съюза. Механизмът за 
утвърждаване не засяга окончателните 
проекти, избрани за подпомагане 
съгласно член 3, параграф 5.

1. Комисията и ЕИБ, въз основа на 
предложения от страна на държавите 
членки, насърчават установяването на 
прозрачен механизъм за утвърждаване 
на текущи и потенциални бъдещи 
инвестиционни проекти в Съюза. 
Механизмът за утвърждаване не засяга 
окончателните проекти, избрани за 
подпомагане съгласно член 3, 
параграф 5.

Or. en

Изменение 316
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки, насърчават
установяването на прозрачен механизъм 
за утвърждаване на текущи и 
потенциални бъдещи инвестиционни 
проекти в Съюза. Механизмът за 
утвърждаване не засяга окончателните 
проекти, избрани за подпомагане 
съгласно член 3, параграф 5.

1. Въз основа на мандата от 
Европейския парламент и Съвета 
Управителният съвет насърчава
установяването на напълно прозрачен 
механизъм за утвърждаване на текущи и 
потенциални бъдещи инвестиционни 
проекти в Съюза. Проекти и операции 
за този механизъм могат да бъдат 
предлагани от всеки член на 
Управителния съвет, както и от 
придружаващата го Платформа на 
гражданското общество за по-добри 
инвестиции. Механизмът за 
утвърждаване не засяга окончателните 
проекти, избрани за подпомагане 
съгласно член 3, параграф 5.

Or. en
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Изменение 317
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки, насърчават 
установяването на прозрачен механизъм 
за утвърждаване на текущи и 
потенциални бъдещи инвестиционни 
проекти в Съюза. Механизмът за 
утвърждаване не засяга окончателните 
проекти, избрани за подпомагане 
съгласно член 3, параграф 5.

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки и на Европейския 
парламент, насърчават установяването 
на прозрачен механизъм за 
утвърждаване на текущи и потенциални 
бъдещи инвестиционни проекти в 
Съюза. Механизмът за утвърждаване не 
засяга окончателните проекти, избрани 
за подпомагане съгласно член 3, 
параграф 5.

Or. it

Изменение 318
Палома Лопес Бермехо

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки, насърчават 
установяването на прозрачен механизъм 
за утвърждаване на текущи и 
потенциални бъдещи инвестиционни 
проекти в Съюза. Механизмът за 
утвърждаване не засяга окончателните 
проекти, избрани за подпомагане 
съгласно член 3, параграф 5.

1. Комисията, Европейският 
парламент и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки, насърчават 
установяването на прозрачен механизъм 
за утвърждаване на текущи и 
потенциални бъдещи инвестиционни 
проекти в Съюза. Механизмът за 
утвърждаване не засяга окончателните 
проекти, избрани за подпомагане 
съгласно член 3, параграф 5.

Or. en
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Изменение 319
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин информация за 
текущи и бъдещи инвестиции, 
допринасящи активно за постигане на 
целите на политиката на ЕС.

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин цялата 
налична информация за текущи и 
бъдещи инвестиции, допринасящи 
активно за постигане на целите на 
политиката на ЕС.

Or. en

Изменение 320
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин информация за 
текущи и бъдещи инвестиции, 
допринасящи активно за постигане на 
целите на политиката на ЕС.

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран и прозрачен начин 
информация за текущи и бъдещи 
инвестиции, допринасящи активно за 
постигане на целите на политиката на 
ЕС.

Or. it

Изменение 321
Иван Яковчич

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

3. Държавите членки подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин информация за 
текущи и бъдещи инвестиционни 
проекти на своята територия.

3. Държавите членки, както и 
местните и регионалните органи,
подготвят, актуализират и 
разпространяват редовно и по 
структуриран начин информация за 
текущи и бъдещи инвестиционни 
проекти на своята територия.

Or. hr

Изменение 322
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин информация за 
текущи и бъдещи инвестиционни 
проекти на своята територия.

3. Държавите членки подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин информация за 
текущи и бъдещи инвестиционни 
проекти на своята територия, 
включително техния потенциал за 
създаване на качествени работни 
места.

Or. en

Изменение 323
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин информация за 
текущи и бъдещи инвестиционни 

3. Държавите членки, регионалните и 
местните органи подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин информация за 
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проекти на своята територия. текущи и бъдещи инвестиционни 
проекти на своята територия, особено 
на заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 324
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин информация за 
текущи и бъдещи инвестиционни 
проекти на своята територия.

3. Държавите членки подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран и прозрачен начин 
информация за текущи и бъдещи 
инвестиционни проекти на своята 
територия.

Or. it

Изменение 325
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За целите на мониторинга и 
прозрачността Комисията, ЕИБ и 
държавите членки ежегодно искат 
становището на Европейския 
парламент относно съдържанието на 
Европейския механизъм за 
утвърждаване на инвестиционни 
проекти.

Or. fr
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Изменение 326
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕИБ, когато е целесъобразно в 
сътрудничество с ЕИФ, докладва два 
пъти годишно пред Комисията относно 
операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ съгласно 
настоящия регламент. Докладът 
включва оценка на съответствието с 
изискванията относно използването на 
гаранцията от ЕС, както и основните 
показатели за изпълнението, определени 
в съответствие с член 2, параграф 1, 
буква ж). Докладът също така включва 
статистически, финансови и счетоводни 
данни относно операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
индивидуално и обобщено равнище.

1. ЕИБ и Инвестиционният комитет 
на ЕФСИ, когато е целесъобразно в 
сътрудничество с ЕИФ, докладват два 
пъти годишно пред Комисията, Съвета 
и Европейския парламент относно 
операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ и ЕФСИ съгласно 
настоящия регламент. Докладът 
включва оценка на съответствието с 
изискванията относно използването на 
гаранцията от ЕС, както и основните 
показатели за изпълнението, определени 
в съответствие с член 2, параграф 1, 
буква ж). Докладът също така включва 
статистически, финансови и счетоводни 
данни относно операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
индивидуално и обобщено равнище. 
Докладът следва да включва и 
подробна качествена оценка на 
съответните операции, определени в 
член 5.

Or. en

Изменение 327
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕИБ, когато е целесъобразно в 
сътрудничество с ЕИФ, докладва два 
пъти годишно пред Комисията относно 
операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ съгласно 

1. ЕИБ, в сътрудничество с ЕИФ, 
докладва два пъти годишно пред 
Комисията относно операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ 
съгласно настоящия регламент. 
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настоящия регламент. Докладът 
включва оценка на съответствието с 
изискванията относно използването на 
гаранцията от ЕС, както и основните 
показатели за изпълнението, определени 
в съответствие с член 2, параграф 1, 
буква ж). Докладът също така включва 
статистически, финансови и счетоводни 
данни относно операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
индивидуално и обобщено равнище.

Докладът включва оценка на 
съответствието с изискванията относно 
използването на гаранцията от ЕС, както 
и основните показатели за 
изпълнението, определени в 
съответствие с член 2, параграф 1, 
буква ж). Докладът също така включва 
статистически, финансови и счетоводни 
данни относно операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
индивидуално и обобщено равнище. 
Той трябва да бъде изготвен съгласно
принципите на прозрачност, 
независимост и споделеност.

Or. it

Изменение 328
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕИБ, когато е целесъобразно в 
сътрудничество с ЕИФ, докладва 
веднъж годишно пред Европейския 
парламент и пред Съвета относно 
операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ. Докладът се 
оповестява публично и включва:

2. ЕИБ, в сътрудничество с ЕИФ, 
докладва веднъж на шест месеца пред 
Европейския парламент и пред Съвета 
относно операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ. Докладът се 
оповестява публично и включва:

Or. it

Изменение 329
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква aа (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) оценка на броя, на качеството и 
на устойчивостта на създадените 
работни места;

Or. en

Изменение 330
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква аб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) оценка на европейската добавена 
стойност и на приноса за постигане 
на целите на политиката на ЕС, по-
специално на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 331
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оценка на добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
обобщено равнище;

б) оценка на добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
икономическо и социално въздействие 
на операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ, включително 
броя на новосъздадените работни 
места, на обобщено равнище;
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Or. en

Изменение 332
Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оценка на добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
обобщено равнище;

б) оценка на добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
обобщено равнище, включително по 
отношение на създадените работни 
места;

Or. en

Изменение 333
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оценка на добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
обобщено равнище;

б) оценка на добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
обобщено равнище, включително 
създаване на работни места и 
намаляване на социалните 
неравенства;

Or. es
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Изменение 334
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценка на качеството на операциите 
по финансиране и инвестициите на ЕИБ;

г) оценка на качеството на операциите 
по финансиране и инвестициите на ЕИБ
и постигнатите резултати;

Or. en

Изменение 335
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) оценка на въздействието на 
операциите по финансиране и на 
инвестициите на ЕИБ по отношение 
на създаването на работни места;

Or. es

Обосновка

Тъй като създаването на работни места е приоритетна цел на ЕФСИ, изключително 
важно е да се направи конкретна оценка на въздействието на инвестициите в тази 
област.

Изменение 336
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) финансовите отчети на ЕФСИ. е) финансовите отчети на ЕФСИ, в това 
число раздел за всички 
възнаграждения и премии, 
предоставени на членовете на 
Управителния съвет, 
Инвестиционния комитет или 
Платформата на гражданското 
общество, както и възнагражденията 
и премиите за управленското ниво на 
ЕФСИ;

Or. en

Изменение 337
Мария Жуан Родригеш, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Емилиан Павел, 
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) оценка на приноса към целите на 
Съюза и целите на стратегията 
„Европа 2020“ за заетост, 
образование и намаляване на 
бедността.

Or. en

Изменение 338
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) баланса между половете в 
Управителния съвет, 
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Инвестиционния комитет, 
Платформата на гражданското 
общество и управленския персонал на 
ЕФСИ;

Or. en

Изменение 339
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) оценка на приноса към социалните 
цели на Съюза, по специално по 
отношение на създаването на 
качествени работни места, и целите
на стратегията „Европа 2020“ за 
заетост, образование и намаляване на 
бедността.

Or. en

Изменение 340
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква еб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) оценка на приноса към целите на 
Съюза във връзка със социалните 
фактори и равенството, по-
специално по отношение на 
създаването на качествени работни 
места, и целите на стратегията 
„Европа 2020“ за заетост, 
образование и намаляване на 
бедността.
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Or. en

Изменение 341
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на отчитането и 
докладването от страна на Комисията по 
отношение на покритите от гаранцията 
от ЕС рискове и управлението на 
гаранционния фонд, ЕИБ, когато е 
целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, 
предоставя на Комисията всяка година:

3. За целите на отчитането и 
докладването от страна на Комисията по 
отношение на покритите от гаранцията 
от ЕС рискове и управлението на 
гаранционния фонд, ЕИБ, в 
сътрудничество с ЕИФ, предоставя на 
Комисията всяка година:

Or. it

Изменение 342
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При поискване ЕИБ предоставя на 
Комисията всякаква допълнителна 
информация, която е необходима за 
изпълнение на задълженията на 
Комисията във връзка с настоящия 
регламент.

4. ЕИБ предоставя на Комисията и 
Европейския парламент всякаква 
допълнителна информация, която е 
необходима за изпълнение на 
задълженията на Комисията във връзка 
с настоящия регламент.

Or. it

Изменение 343
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. ЕИБ, когато е целесъобразно в 
сътрудничество с ЕИФ, предоставя на 
собствени разноски информацията, 
посочена в параграфи 1—4.

5. ЕИБ и ЕИФ предоставят на 
собствени разноски информацията, 
посочена в параграфи 1—4.

Or. it

Изменение 344
Брандо Бенифей

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията включва в съвместния 
доклад за заетостта, придружаващ 
съобщението на Комисията относно 
Годишния обзор на растежа, 
подробна оценка на прякото 
въздействие на инвестициите, 
финансирани от ЕФСИ, върху 
създаването на работни места, както 
и анализ на страничните ефекти 
върху заетостта на тези инвестиции 
в Европа.

Or. en

Изменение 345
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият директор участва в 
изслушване в Европейския парламент
относно резултатите на ЕФСИ, ако 
Европейският парламент поиска 

1. Европейският парламент изисква 
от управляващия директор да участва в 
изслушване относно резултатите на 
ЕФСИ.
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това.

Or. it

Изменение 346
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият директор отговаря 
устно или писмено на въпросите, 
отправени към ЕФСИ от Европейския 
парламент, в рамките на най-много пет 
седмици от получаване на конкретния 
въпрос.

2. Управляващият директор отговаря 
писмено на въпросите, отправени към 
ЕФСИ от Европейския парламент, в
рамките на най-много пет седмици от 
получаване на конкретния въпрос.

Or. it

Изменение 347
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията докладва пред 
Европейския парламент относно 
прилагането на настоящия регламент, 
ако Европейският парламент поиска 
това.

3. Комисията докладва пред 
Европейския парламент относно 
прилагането на настоящия регламент.

Or. it

Изменение 348
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до [ОП, моля въведете дата: 
18 месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент] ЕИБ изготвя 
оценка на функционирането на ЕФСИ. 
ЕИБ предава своята оценка на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.

Най-късно до [ОП, моля въведете дата: 
12 месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент] ЕИБ изготвя 
оценка на функционирането на ЕФСИ. 
ЕИБ предава своята оценка на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията и я преразглежда на всеки 
две години.

Or. it

Изменение 349
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до [ОП, моля въведете дата: 
18 месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент] Комисията 
изготвя оценка на ползването на 
гаранцията от ЕС и функционирането на 
гаранционния фонд, включително 
използваните вноски съгласно член 8, 
параграф 9. Комисията предава своята 
оценка на Европейския парламент и 
Съвета.

Най-късно до [ОП, моля въведете дата:
12 месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент] Комисията 
изготвя оценка на ползването на 
гаранцията от ЕС и функционирането на 
гаранционния фонд, включително 
използваните вноски съгласно член 8, 
параграф 9. Комисията предава своята 
оценка на Европейския парламент и 
Съвета и я преразглежда на всеки две 
години.

Or. it

Изменение 350
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни 2018 г. и на всеки три
години след това:

2. До 30 декември 2017 г. и на всеки две
години след това:

Or. it

Изменение 351
Данута Язловецка

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ЕИБ публикува подробен доклад 
относно функционирането на ЕФСИ;

а) ЕИБ публикува подробен доклад 
относно функционирането на ЕФСИ и 
резултатите му по отношение на 
растежа и работните места;

Or. en

Изменение 352
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕИБ, когато е целесъобразно в 
сътрудничество с ЕИФ, подпомага и 
предоставя на Комисията 
информацията, необходима за 
изготвянето на оценката и доклада по 
съответно параграф 1 и параграф 2.

3. ЕИБ, в сътрудничество с ЕИФ, 
подпомага и предоставя на Комисията 
информацията, необходима за 
изготвянето на оценката и доклада по 
съответно параграф 1 и параграф 2.

Or. it

Изменение 353
Лаура Аджеа, Тициана Бегин
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕИБ и ЕИФ редовно представят пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията всичките си независими 
доклади за оценка, в които се оценяват 
практическите резултати, постигнати от 
конкретните дейности на ЕИБ и ЕИФ по 
настоящия регламент.

4. ЕИБ и ЕИФ, в съответствие с 
графика, установен в настоящия 
регламент, представят пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията всичките си независими 
доклади за оценка, в които се оценяват 
практическите резултати, постигнати от 
конкретните дейности на ЕИБ и ЕИФ по 
настоящия регламент.

Or. it

Изменение 354
Енрике Калвет Чамбон, Мариан Харкин, Иво Вайгъл

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно до [ОП, моля въведете дата 
три години след влизането в сила на 
настоящия регламент] Комисията 
предава доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
прилагането на настоящия регламент, 
заедно с всички съответни предложения.

5. Най-късно до [ОП, моля въведете дата 
три години след влизането в сила на 
настоящия регламент] Комисията 
предава цялостна оценка на 
качеството, за да се прецени 
действителният социално-
икономически ефект от този 
специален стратегически план, на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на настоящия 
регламент, заедно с всички съответни 
предложения.

Or. es

Обосновка

ЕФСИ следва бъде оценен цялостно след три години, за да може да се прецени дали е 
постигнал своите цели като краткосрочен инструмент за спешни случаи.
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Изменение 355
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно до [ОП, моля въведете 
дата: три години след влизането в сила 
на настоящия регламент] Комисията 
предава доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
прилагането на настоящия регламент, 
заедно с всички съответни предложения.

5. Най-късно до [ОП, моля въведете 
дата: две години след влизането в сила 
на настоящия регламент] Комисията 
предава доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
прилагането на настоящия регламент, 
заедно с всички съответни предложения.

Or. it

Изменение 356
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно собствената си политика за 
прозрачност относно достъпа до
документи и информация ЕИБ 
оповестява чрез уебсайта си 
информация за всички операции по 
финансиране и инвестиции на ЕИБ, 
както и за техния принос за постигане 
на общите цели, посочени в член 5, 
параграф 2.

Съгласно собствената си политика за 
прозрачност относно достъпа до 
документи и информация ЕИБ 
оповестява чрез уебсайта си 
актуализирана информация за всички 
отделни операции по финансиране и 
инвестиции на ЕИБ, както и за техния 
принос за постигане на общите цели, 
посочени в член 5, параграф 2.

Or. it

Изменение 357
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕИБ предоставя актуална 
информация на своя уебсайт относно 
общия размер на очакваните разходи 
по всеки проект и разходите за него 
към момента, имената на 
икономическите оператори, 
участващи във всеки проект, и 
отпуснатите за тях средства, както 
и информация за очакваната 
възвръщаемост от всеки проект, 
имащ принос за общите цели, 
посочени в член 5, параграф 2, както и 
оценка на тази възвръщаемост 
спрямо най-актуалните данни.

Or. en

Изменение 358
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕИБ незабавно уведомява 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) и ѝ предоставя 
необходимата информация, когато на 
някой етап от подготовката, 
изпълнението или приключването на 
операциите, обезпечени с гаранция от 
ЕС, има основания да предполага, че е 
възможен случай на измама, корупция, 
изпиране на пари или друга незаконна 
дейност, която може да засегне 
финансовите интереси на Съюза.

1. ЕИБ незабавно уведомява 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) и ѝ предоставя 
необходимата информация, когато на 
някой етап от подготовката, 
изпълнението или приключването на 
операциите, обезпечени с гаранция от 
ЕС, има основания да предполага, че е 
възможен случай на измама, корупция, 
изпиране на пари или каквато и да 
било друга незаконна дейност, която 
може да засегне финансовите интереси 
на Съюза.

Or. it
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Изменение 359
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

OLAF може да извършва разследвания, 
включително проверки и инспекции на 
място, в съответствие с разпоредбите и 
процедурите, установени в Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета5, 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на 
Съвета6 и Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95 на Съвета7, за защита на 
финансовите интереси на Съюза, като 
целта е да се установи дали е налице 
измама, корупция, изпиране на пари или 
друга незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза, във 
връзка с всяка операция, обезпечена с 
гаранцията от ЕС. OLAF може да 
предава на компетентните органи на 
съответните държави членки 
информацията, получена в хода на 
разследванията.

OLAF трябва да извършва 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, в съответствие с 
разпоредбите и процедурите, 
установени в Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета5, Регламент (Евратом, ЕО) 
№ 2185/96 на Съвета6 и Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2988/95 на Съвета7, за 
защита на финансовите интереси на 
Съюза, като целта е да се установи дали 
е налице измама, корупция, изпиране на 
пари или друга незаконна дейност, 
засягаща финансовите интереси на 
Съюза, във връзка с всяка операция, 
обезпечена с гаранцията от ЕС. OLAF 
трябва да предава на компетентните 
органи на съответните държави членки 
информацията, получена в хода на 
разследванията.

__________________ __________________
5 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

5 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

6 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на 
Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 
контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други 
нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., 

6 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на 
Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 
контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други 
нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., 
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стр. 2). стр. 2).
7 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси на 
Европейските общности (ОВ L 312, 
23.12.1995 г., стр. 1).

7 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси на 
Европейските общности (ОВ L 312, 
23.12.1995 г., стр. 1).

Or. it

Изменение 360
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При доказване на подобни незаконни 
дейности ЕИБ предприема мерки за 
събиране на вземанията, свързани с 
нейните операции, обезпечени с 
гаранцията от ЕС.

При доказване на подобни незаконни 
дейности ЕИБ предприема всички
мерки за събиране на вземанията, 
свързани с нейните операции, 
обезпечени с гаранцията от ЕС.

Or. it

Изменение 361
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразуменията за финансиране, 
подписани във връзка с операции, 
обезпечени съгласно настоящия 
регламент, включват разпоредби, които 
позволяват изключване от операциите 
по финансиране и инвестициите на 
ЕИБ и, ако е необходимо, предприемане 
на подходящи мерки за събиране на 
вземанията в случай на измама, 
корупция или други незаконни дейности 
в съответствие със споразумението за 

3. Споразуменията за финансиране, 
подписани във връзка с операции, 
обезпечени съгласно настоящия 
регламент, включват разпоредби, които 
позволяват изключване от операциите 
по финансиране и инвестиране на ЕИБ 
и предприемане на подходящи мерки за 
събиране на вземанията в случай на 
измама, корупция или каквито и да 
било други незаконни дейности в 
съответствие със споразумението за 
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ЕФСИ, политиките на ЕИБ и 
приложимите нормативни изисквания. 
Решението относно изключването от 
операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ се взема 
съобразно съответното споразумение за 
финансиране или инвестиции.

ЕФСИ, политиките на ЕИБ и 
приложимите нормативни изисквания. 
Решението относно изключването от 
операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ се взема 
съобразно съответното споразумение за 
финансиране или инвестиции.

Or. it

Изменение 362
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В своите финансови и 
инвестиционни операции ЕИБ не 
предоставя подкрепа за дейности, 
които се отразяват негативно върху 
или са в ущърб на целите на 
стратегията „Европа 2020“. По-
специално ЕИБ не участва в операции
по финансиране или инвестиционни
операции, водещи до делокализация 
или загуба на работни места.

Or. en

Изменение 363
Моника Вана, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Социалното въздействие е 
предварително условие за всяка 
финансова и инвестиционна операция 
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на ЕФСИ; извършването на дадена 
операция при липса на оценка на 
социалното въздействие 
автоматично ще доведе до намеса от 
страна на Платформата на 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 364
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията да приема делегирани 
актове се предоставят на Комисията при 
спазване на установените в 
настоящия член условия.

1. Правомощията да приема делегирани 
актове се предоставят на Комисията 
само ако предварително и по 
недвусмислен начин е определен 
ограничен и конкретен обхват.

Or. it

Изменение 365
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощията да приема делегирани 
актове, посочени в член 8, параграф 6, 
се предоставят на Комисията за срок от 
три години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди изтичането 
на тригодишния срок. Делегирането 
на правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 

2. Правомощията да приема делегирани 
актове, посочени в член 8, параграф 6, 
се предоставят на Комисията за срок от 
една година, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди изтичането 
на едногодишния срок.
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Европейският парламент или 
Съветът не възрази срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. it

Изменение 366
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията незабавно уведомява за 
това Европейския парламент и Съвета.

Or. it

Изменение 367
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 6, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не е представил възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 6, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не е представил възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения.
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Or. it


