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Изменение 45
Чаба Молнар

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 46
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза. 
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално, 

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

върховата си стойност от 2007 г. По-
специално, Съюзът страда от недостиг 
на инвестиции в резултат на пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи и бюджетните ограничения 
за държавите членки. Тази липса на 
инвестиции забавя икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж и конкурентоспособността, като 
е възможно да попречи на 
реализирането на целите на „Европа 
2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 47
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза. 
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално, 
Съюзът страда от недостиг на частни 
инвестиции, които биха могли да 
допринесат за конкурентоспособност 
и нови работни места. Намалението 
на инвестициите се дължи на 
нестабилните публични финанси, 
повишените равнища на дълга и 
високите лихвени проценти, което 
доведе до нисък растеж и пазарна
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи. Стабилизирането на 
публичните финанси, където беше 
постигнато, доведе до по-ниски 
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лихвени проценти и бавно, но 
недостатъчно увеличение на 
инвестициите.  Съществува 
необходимост да се увеличи 
привлекателността на 
инвестирането в европейските 
предприятия, в нови дружества, 
както и в утвърдили се и 
разрастващи се отрасли и в 
инфраструктурата на модерната 
икономика, основана на знанието.  
Инвестициите в областта на 
научните изследвания, науката и 
развитието са от съществено 
значение за подобряване на 
европейската конкурентоспособност.

Or. en

Изменение 48
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза. 
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. По-специално, 
Съюзът страда от недостиг на 
инвестиции в резултат на бюджетните 
ограничения и политиките на 
икономии, наложени на държавите 
членки, които понижиха съвкупното 
търсене и увеличиха пазарната 
несигурност с оглед на икономическите 
перспективи. Тази липса на инвестиции, 
която е особено ясно изразена в 
държавите членки, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
кризата, забавя икономическото 
възстановяване и има отрицателен 
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ефект върху създаването на работни 
места, дългосрочните перспективи за 
растеж и конкурентоспособността.

Or. it

Изменение 49
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Икономическата и финансова криза 
доведе до спад в нивото на 
инвестициите в рамките на Съюза. 
Инвестициите намаляха с 
приблизително 15 % спрямо върховата 
си стойност от 2007 г. Съюзът, и по-
специално тези региони, които са 
най-силно засегнати от кризата, 
страдат от недостиг на инвестиции в 
резултат на пазарната несигурност с 
оглед на икономическите перспективи и 
бюджетните ограничения за държавите 
членки. Тази липса на инвестиции 
забавя икономическото възстановяване 
и има отрицателен ефект върху 
създаването на работни места, 
дългосрочните перспективи за растеж и 
конкурентоспособността. 
Инвестициите са решаващ елемент, 
който не само ще стимулира бързото 
икономическо и социално 
възстановяване от кризата, но също 
така ще стимулира създаването на 
повече и по-добри работни места в 
Съюза.

Or. en

Изменение 50
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
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Рансдорф, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 51
Чаба Молнар

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са общи действия за 
излизане от порочния кръг, създаден от 
липсата на инвестиции. Структурните 

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

реформи и фискалната отговорност са 
необходими предпоставки за 
стимулиране на инвестициите, като 
същевременно не се забравя 
социалното измерение на тези 
политики. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

Or. en

Изменение 52
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Изменение 53
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Необходими са общи действия за 
излизане от порочния кръг, създаден от 
липсата на инвестиции. С цел да се 
подобри европейската 
конкурентоспособност и да се 
благоприятства необходимата 
пазарна сигурност, стабилните 
публични финанси и структурните 
реформи са предпоставки за завръщане 
на инвестициите в Европа към 
нивата, на които те следва да бъдат. 
Необходимо е да се премахнат 
регламентите, възпрепятстващи или 
забавящи инвестициите, да се отвори 
вътрешният пазар за инвестиции и 
да се гарантира, че финансовите 
пазари и европейските банки могат да 
предоставят ликвидност, дейности 
по поддържане на пазара и заеми за 
финансиране на необходимите 
инвестиции. Наред с подема в 
инвестиционното финансиране, тези 
условия могат да допринесат за 
създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

Or. en

Изменение 54
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Необходими са общи действия за 
излизане от порочния кръг, създаден от 
липсата на инвестиции. Инвестициите 
могат да бъдат стимулирани само 
чрез мерки, които могат да допринесат 
за създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

Or. it

Изменение 55
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Необходими са общи действия за 
излизане от порочния кръг, създаден от 
липсата на инвестиции.
Възстановяването на публичните 
сметки няма да е възможно без 
подкрепа за дейностите и 
инвестициите, които допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж.

Or. fr
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Изменение 56
Палома Лопес Бермехо, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, 
Милослав Рансдорф, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Необходими са общи действия за 
излизане от порочния кръг, създаден от 
липсата на инвестиции. Новите 
инвестиционни проекти допринасят за 
увеличаване на заетостта и търсенето и 
водят до трайно повишаване на 
потенциала за растеж, като 
същевременно гарантират социално и 
регионално сближаване.

Or. en

Изменение 57
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) По линия на Глобалната инициатива 
за инфраструктура Г-20 подчерта 
значението на инвестициите за 
насърчаване на търсенето и 
повишаването на производителността и 
растежа и пое ангажимент за създаване 
на климат, благоприятстващ по-
високите инвестиционни равнища.

(3) По линия на Глобалната инициатива 
за инфраструктура Г-20 подчерта 
значението на инвестициите за 
насърчаване на търсенето и 
повишаването на производителността и 
растежа и пое ангажимент за създаване 
на климат, благоприятстващ по-
високите инвестиционни равнища. 
ЕФСИ следва да е допълващ елемент 
към цялостна стратегия за 
подобряване на инвестициите в 
Европа, като не заменя други 
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инвестиции и финансови структури и 
не засяга инвестициите на Съюза в 
областта на науката, научните 
изследвания и развитието.

Or. en

Изменение 58
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 59
Давиде Борели, Дарио Тамбурано
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът наложи 
структурни реформи и бюджетни 
съкращения, които отклониха 
икономиката от целите на
стратегията „Европа 2020“ Необходими 
са действия, за да се гарантира, че са 
взети под внимание нуждите от 
инвестиции на Съюза и че наличната на 
пазара ликвидност се използва 
ефективно и е насочена към 
финансиране на инвестиционни 
проекти, които са жизнеспособни от 
икономическа, екологична и социална 
гледна точка.

Or. it

Изменение 60
Палома Лопес Бермехо, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, 
Милослав Рансдорф

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи 
усилия за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът наложи 
структурни реформи и бюджетни 
съкращения, които отклониха 
икономиката от целите на „Европа 
2020“. Необходими са действия, за да се 
гарантира, че са взети под внимание 
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Европейската инвестиционна банка 
(наричана по-нататък „ЕИБ“) също 
така засили действията си за 
насърчаване и популяризиране на 
инвестициите в рамките на Съюза, 
отчасти и чрез увеличение на 
капитала през януари 2013 г. 
Необходими са по-нататъшни 
действия, за да се гарантира, че са взети 
под внимание нуждите от инвестиции 
на Съюза и че наличната на пазара 
ликвидност се използва ефективно и е 
насочена към финансиране на 
жизнеспособни инвестиционни проекти.

нуждите от инвестиции на Съюза и че 
наличната на пазара ликвидност се 
използва ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти, които 
укрепват социалното и регионалното 
сближаване чрез създаване на 
качествени работни места и 
разширяване и подобряване на 
производствената база на държавите 
членки, особено на тези, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
кризата.

Or. en

Изменение 61
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 62
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 63
Кая Калас

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 64
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 65
Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) На 13 януари 2015 г. 
Европейската комисия представи 
съобщение1 a относно начина, по 
който ще прилага действащите 
разпоредби на Пакта за стабилност и 
растеж.

__________________
1 a Съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейската 
централна банка, Европейския 
икономически и социален комитет, 
Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка, 
озаглавено „Пълноценно използване на 
гъвкавостта, заложена в 
действащите разпоредби на Пакта за 
стабилност и растеж“. 
COM(2015)0012.

Or. en

Обосновка

Посоченото съобщение обяснява начина, по който Комисията ще прилага обявената 
благоприятна позиция по отношение на инвестициите на държавите членки в 
рамките на операции по линия на ЕФСИ по отношение на ПСР и следователно 
представлява позоваване с първостепенно значение в настоящия регламент.

Изменение 66
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Финансирането на ЕФСИ не 
следва да е в ущърб на науката, 
научните изследвания и развитието в 
Съюза нито на равнище ЕС, нито на 
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национално равнище. Целта следва да 
бъде да се използват средства от 
бюджета на ЕС, които понастоящем 
имат малък или никакъв ефект на 
ливъридж за привличане на частни 
инвестиции и ниско въздействие за 
повишаване на 
конкурентоспособността и 
увеличаване на новите иновации, 
необходими за създаването на водещи 
позиции на Европа.

Or. en

Изменение 67
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 68
Кая Калас

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Съюза следва да бъде подобрена чрез 
премахване на пречките пред 
инвестициите, укрепване на единния 
пазар, в частност на енергийния, 
цифровия и капиталовия пазар, чрез 
повишаване на регулаторната 
предвидимост, както и чрез 
насърчаване на промяна на нагласите 
в посока култура на поемане на риск. 
Тези допълнителни мерки следва да са 
от полза за функционирането на ЕФСИ 
и за инвестициите в Европа като цяло.

Or. en

Изменение 69
Евжен Тошеновски, Мортен Месерсмит, Ханс-Олаф Хенкел, Марек Юзеф 
Грубарчик, Анелен Ван Босойт

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 70
Кришианис Каринш, Йежи Бузек, Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Инвестиционната среда в рамките на 
Съюза следва да бъде подобрена чрез 
премахване на пречките пред 
инвестициите чрез създаване на 
работещ съюз на капиталовите 
пазари, който да осигури наличието 
на финансиране и достъпа до него 
независимо от географското 
местоположение в рамките на Съюза, 
чрез укрепване на единния пазар, както 
и чрез повишаване на регулаторната 
предвидимост. Тези допълнителни 
мерки следва да са от полза за 
функционирането на ЕФСИ и за 
инвестициите в Европа като цяло.

Or. en

Изменение 71
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 72
Евжен Тошеновски, Ханс-Олаф Хенкел, Мортен Месерсмит, Марек Юзеф 
Грубарчик, Анелен Ван Босойт

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) ЕФСИ следва да бъде разглеждан 
като временен, еднократен 
инструмент в рамките на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014 – 2020 г. 

Or. en

Изменение 73
Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде 
двойна: а) да съдейства за 
разрешаването на затруднения във 
финансирането и да осъществява
продуктивни инвестиции в Съюза и б) 
да се гарантира по-голям достъп до 
финансиране за малките и средните 
предприятия и за малки предприятия 
със средна пазарна капитализация, 
както и иновативни МСП и 
иновативни дружества със средна 
пазарна капитализация. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на
конкурентоспособността, 
иновативния потенциал, 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и 
енергийната и ресурсната 
ефективност на Съюза, чрез преход 
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към устойчива и кръгова икономика. 
„Интелигентни“ инвестиции от 
страна на мрежи от предприятия, 
консорциуми и партньорства също 
могат да бъдат допустими за 
укрепване на колективната 
ефективност на регионално, 
национално и европейско равнище.

Or. en

Изменение 74
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на преобразуващи
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране. 
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия, включително за
създаването на стартиращи 
предприятия и отделящи се от 
университети дружества. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до малки дружества със 
средна пазарна капитализация, а именно 
— дружества с до 500 служители. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза и 
да подкрепи основан на енергийна и 
ресурсна ефективност преход в посока 
към устойчива, основана на 
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възобновяемите източници кръгова 
икономика.

Or. en

Изменение 75
Мартина Вернер, Бернд Ланге

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде: а)
да съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и б) да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране. 
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия, както и за малките 
дружества със средна пазарна 
капитализация, за иновативните 
МСП и за иновативните дружества 
със средна пазарна капитализация. 
Също така е целесъобразно ползите от 
подобен достъп до финансиране да 
бъдат разширени и до дружества със 
средна пазарна капитализация, а именно 
— дружества с до 3000 служители. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на
конкурентоспособността, 
иновативния потенциал, 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и, чрез 
прехода към устойчива икономика –
на повишената енергийна и ресурсна 
ефективност на Съюза.  Освен това 
акцентът върху малките и 
иновативните предприятия следва да 
допринесе за устойчива 
реиндустриализация — по-специално 
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чрез подобряване на общата 
конкурентоспособност на 
европейските малки и средни 
предприятия чрез инвестиции в 
цифровизацията на промишлената 
верига на добавената стойност.

Or. de

Изменение 76
Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Йепе Йепе, Хосе 
Бланко Лопес, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде 
двойна: а) да съдейства за 
разрешаването на затруднения във 
финансирането и да осъществява 
ориентирани към иновациите и 
продуктивни инвестиции в Съюза и б) 
да се гарантира по-голям достъп до 
финансиране за малките и средните 
предприятия и за малките дружества 
със средна пазарна капитализация, 
както и за иновативните МСП и за 
иновативните дружества със средна 
пазарна капитализация.  
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на
конкурентоспособността, 
иновативния потенциал, 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и 
енергийната и ресурсната 
ефективност на Съюза, чрез преход 
към устойчива и кръгова икономика.

Or. en
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Изменение 77
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза, които осигуряват 
незабавно стимулиране на 
европейската икономика, и да се 
гарантира по-голям достъп до 
финансиране. Очаква се, че 
увеличаването на достъпа до 
финансиране ще бъде от особена полза 
за малките и средните предприятия, 
малките дружества със средна 
пазарна капитализация и дружества 
със средна пазарна капитализация с до 
3 000 служители, но не следва да се 
ограничава до тези видове дружества. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за преодоляване на 
различията по отношение на 
иновациите в Европа, за укрепване на 
иновативния потенциал, 
конкурентоспособността, 
икономическия растеж и заетостта, 
както и за икономическото, социалното 
и териториалното сближаване на Съюза.

Or. en

Обосновка

За някои видове проекти — особено дългосрочни инвестиции и научноизследователска 
и иновационна дейност, липсата на достъп до рисково финансиране представлява 
проблем, пред който се изправят всички видове предприятия, независимо от техния 
размер. Портфейлът от финансови инструменти в рамките на ЕФСИ следва да 
отчита разнообразните потребности от финансиране на различни видове дружества, 
с цел да се постигне максимален ефект на ливъридж за частните инвестиции по линия 
на ЕФСИ.
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Изменение 78
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 79
Евжен Тошеновски,Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит, Анелен Ван 
Босойт

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 80
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители, когато 
проектите допринасят за създаване 
на качествени работни места, 
промишлено развитие и устойчивост 
в социалната област и по отношение 
на околната среда. Преодоляването на 
сегашните европейски инвестиционни 
затруднения следва да допринесе за 
укрепване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване на Съюза.

Or. en

Изменение 81
Палома Лопес Бермехо, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, 
Милослав Рансдорф

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране, като 
се укрепват социалното и 
регионалното сближаване чрез 
създаване на качествени работни 
места и разширяване и подобряване 
на производствената база на 
държавите членки, особено на тези, 
които са засегнати в най-голяма 
степен от кризата. Очаква се, че 
увеличаването на достъпа до 
финансиране ще бъде от особена полза 
за малките и средните предприятия. 
Също така е целесъобразно ползите от 
подобен достъп до финансиране да 
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териториалното сближаване на Съюза. бъдат разширени и до дружества със 
средна пазарна капитализация, а именно 
— дружества с до 3000 служители. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

Or. en

Изменение 82
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 83
Михал Бони, Ламберт ван Нистелрой, Карлуш Зориню, Пилар дел Кастильо Вера, 
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Йежи Бузек, Маркус Пипер, Кристиян Елер, Кришианис Каринш, Шон Кели

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 84
Ренато Сору, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и 
енергийната и ресурсната 
ефективност на Съюза, чрез преход 
към устойчива, цифрова и кръгова 
икономика.

Or. en

Изменение 85
Павел Теличка, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 86
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране. 
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно да се гарантира, че 
иновативните новосъздадени 
предприятия също се ползват от 
подобен достъп до финансиране. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза и 
за постигане на енергийните и 
екологичните цели на ЕС за 2020 г., 
2030 г. и 2050 г., така че да се ускори 
преходът към нисковъглеродна 
кръгова икономика, характеризираща 
се със съвместно потребление.

Or. it
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Изменение 87
Чаба Молнар

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 88
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа, социална и екологична
добавена стойност, които допринасят за 
постигане на целите на политиката на 
Съюза, в частност на член 194 от 
Договора. Тези инвестиции следва да 
бъдат в – но не единствено – проекти 
от общ интерес, които са насочени 
към завършване на изграждането на 
единния пазар в секторите на 
транспорта, телекомуникациите и 
енергийната инфраструктура, 
включително транспортните и 
енергийните връзки, и цифровата 
инфраструктура, развиване на 
енергията от възобновяеми 
източници и енергийната и 
ресурсната ефективност, засилване 
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на конкурентоспособността му и 
принос към устойчивото развитие, 
както и развиване на потенциалното 
взаимодействие между тези сектори; 
в развитието на градските и селските 
райони и социалната сфера;  в 
областта на околната среда и 
природните ресурси;  и такива, които 
засилват европейската научна и 
технологична база, увеличават 
ползите за обществото, както и по-
доброто използване на икономическия 
и промишления потенциал на 
политиките за иновации, научни 
изследвания и технологично развитие, 
в това число 
научноизследователската 
инфраструктура, пилотните и 
демонстрационните съоръжения. 
ЕФСИ следва да подобри достъпа до 
финансиране и 
конкурентоспособността на 
предприятията и други образувания, 
със специален акцент върху МСП. 
ЕФСИ следва да допринася за 
трансформацията към зелена, 
устойчива икономика с ефективно 
използване на ресурсите и за 
устойчиво създаване на работни 
места.

Or. en

Изменение 89
Марек Юзеф Грубарчик
, 
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции, в това 
число такива, които повишават 
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допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

степента на енергийната сигурност 
на ЕС, с висока икономическа добавена 
стойност, които допринасят за 
постигане на целите на политиката на 
Съюза.

Or. en

Изменение 90
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза1a, например – но 
не единствено – проекти от общ 
интерес, които са насочени към 
завършване на изграждането на 
единния пазар в секторите на 
транспорта, телекомуникациите и 
енергийната инфраструктура, 
развитие и модернизиране на 
енергийния сектор, засилване на 
конкурентоспособността му и 
повишаване на сигурността на 
енергийните доставки, и такива, 
които засилват европейската научна 
и технологична база, подкрепят 
сътрудничеството между 
академичните среди и 
промишлеността, повишават 
използването и навлизането на пазара 
на резултатите от научните 
изследвания, улесняват 
патентоването и трансфера на 
технологии, и увеличават ползите за 
обществото, както и по-доброто 
използване на икономическия и 
промишления потенциал на 
политиките за иновации, научни 
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изследвания и технологично развитие, 
в това число 
научноизследователската 
инфраструктура, пилотните и 
демонстрационните съоръжения. 
ЕФСИ следва да подобри достъпа до 
финансиране и 
конкурентоспособността на 
предприятията и други образувания, 
със специален акцент върху МСП и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация.

__________________
1a Както е установено, наред с 
другото, в Регламент (ЕС) № 
1291/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 декември 2013 г. за 
установяване на „Хоризонт 2020“ —
рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 
г.) и за отмяна на Решение № 
1982/2006/EO (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 
стр. 104), Регламент (ЕС) № 1316/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. за 
създаване на Механизъм за свързване 
на Европа, за изменение на Регламент 
(ЕС) № 913/2010 и за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 
67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 
129) и Регламент (ЕС) № 1287/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. за създаване на 
Програма за конкурентоспособност 
на предприятията и малките и 
средните предприятия (COSME) 
(2014—2020 г.) и за отмяна на 
Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 33)

Or. en

Обосновка

По отношение на всички цели на ЕФСИ от дълги години се прилагат политики на 
Съюза, особено в областта на научните изследвания и транспорта. По отношение на 
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подробните цели на ЕФСИ не е необходимо да се открива колелото — фондът следва 
да допринесе за постигане на целите на политиката, установени в съответните 
области на политиката на ЕС, със средства, предоставени на финансови 
инструменти.

Изменение 91
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза, например висока 
степен на енергийна сигурност и 
добре функциониращ единен цифров 
пазар. Всички операции в рамките на 
ЕФСИ следва да бъдат съгласувани с 
политиките на Съюза, включително 
политиката на сближаване, и да 
допълват други финансови 
инструменти на ЕС в тези области 
(Механизма за свързване на Европа, 
„Хоризонт 2020“, Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и МСП, европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове), както и други публични и 
частни инструменти за финансиране 
на национално и регионално равнище.

Or. en

Изменение 92
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции, които следва 
да спомогнат за увеличаване на 
устойчивостта на Европейския съюз 
с цел да се ускори преходът към 
нисковъглеродна кръгова икономика, 
характеризираща се със съвместно 
потребление, и да допринесат за 
постигане на целите на политиката на 
Съюза. 

Or. it

Изменение 93
Палома Лопес Бермехо, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, 
Милослав Рансдорф

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 94
Кришианис Каринш
, 
Йежи Бузек, Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза, по-специално за 
да се улесни завършването на 
изграждането на единния пазар в 
областта на телекомуникациите, 
енергетиката и стоките и услугите.

Or. en

Изменение 95
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 96
Кая Калас

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 

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

допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза. Необходими са 
значителни инвестиции в 
широколентовите мрежи и 
инфраструктурите за цифрови 
услуги, за да се изпълнят целите на 
политиката на ЕС в сектора на 
цифровите технологии, затова ЕФСИ 
следва да постави специален акцент 
върху инвестициите в 
телекомуникационни мрежи.

Or. en

Изменение 97
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции или 
операции между държава членка и 
държава, попадаща в обхвата на 
европейската политика за съседство, 
включително стратегическото 
партньорство, политиката на 
разширяване и Европейското 
икономическо пространство или 
Европейската асоциация за свободна 
търговия, или между държава членка 
и отвъдморска страна или територия 
съгласно приложение II към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Тези инвестиции следва да 
гарантират висока икономическа и 
социална добавена стойност, като 
насърчават качествени работни 
места, устойчиви иновации, умения и 
висококачествена заетост, 
интегриране и завършване на 
изграждането на единния пазар, 
стимулиране на 
конкурентоспособността на ЕС. Тези 
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стратегически проекти следва да се 
възползват от положителните 
външни ефекти, създадени от 
публичните инвестиции и от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза.

Or. en

Изменение 98
Мартина Вернер
, 
Тереза Грифин, Йепе Кофод, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Инвестициите, подкрепени по 
ЕФСИ, следва да допринасят за 
постигането на целта на член 194, 
параграф 1 от Договора, по-специално 
като насърчават енергийната 
ефективност и енергийното 
спестяване, както и разработването 
на нови и възобновяеми форми на 
енергия, и като насърчават 
междусистемните връзки на 
енергийните мрежи, и следва да 
допринасят за изпълнението на 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, приета от 
Европейския съвет в неговите 
заключения от 17 юни 2010 г.; с цел да 
се подобри координацията на 
инвестиционните политики на 
Съюза, Регламент № 1303/2013 беше 
изготвен с обща стратегическа рамка 
(ОСР), за да се насърчи хармоничното, 
балансирано и устойчиво развитие на 
Съюза. Този интегриран подход следва 
да бъде съответно прилаган по 
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отношение на дейностите и 
проектите, подкрепяни от ЕФСИ.

Or. en

Изменение 99
Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 
Лопес, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В стратегията „Европа 2020“ за 
работни места и растеж се 
подчертава, че силната и постоянна 
подкрепа за научните изследвания и 
иновациите създава основа за бъдещо 
възстановяване и растеж. С цел 
максимално да се увеличат ползите 
от ЕФСИ в подкрепа на 
инвестициите в Съюза, 10% от 
бюджета на всеки проект или 
дейност следва да се насочат към 
изследователски и иновационни 
дейности.

Or. en

Обосновка

Съществуват надеждни доказателства относно връзката между научните 
изследвания, иновациите и икономическото развитие; поради това, за да може ЕФСИ 
да изпълни стратегическата си цел, с регламента трябва да се гарантира, че 
проектите, които ще бъдат финансирани, действително ще подпомагат 
научноизследователската дейност и иновациите.

Изменение 100
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)



AM\1053517BG.doc 43/195 PE551.907v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Като се вземе предвид, че 
малките дружества със средна 
пазарна капитализация с до 499 
служители и дружествата със средна 
пазарна капитализация с до 3 000 
служители представляват най-
иновативния сегмент сред 
дружествата в частния сектор, 
източник средно на по-голям брой 
патенти, иновации в процесите и 
продуктови иновации, както и че 
постигат по-висока възвращаемост 
на инвестициите, докато все още са 
изправени пред проблеми във връзка с 
достъпа до финансиране, които са 
сходни на проблемите на МСП, ЕФСИ 
следва да пригоди някои от своите 
финансови продукти по-специално 
към малките дружества със средна 
пазарна капитализация и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация. 

Or. en

Обосновка

За някои видове проекти — особено научноизследователска и иновационна дейност, 
липсата на достъп до рисково финансиране представлява проблем, пред който се 
изправят всички видове предприятия, независимо от техния размер. Икономическите 
последици са най-големи обаче, когато т.нар. „дружества със средна пазарна 
капитализация“ нямат достъп до финансиране, тъй като в мониторинговите доклади 
на ЕС за научноизследователската и развойна дейност те редовно са посочвани като 
най-иновативния сегмент сред дружествата. Портфейлът на ЕФСИ следва да вземе 
под особено внимание нуждите им от финансиране.

Изменение 101
Ренато Сору, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Съобщението на Комисията 
(COM (2010/245)) относно програма в 
областта на цифровите технологии 
за Европа и съобщението на 
Комисията (COM (2014/442)) „Към 
просперираща икономика, основана на 
данни“ подчертаха значението на 
цифровия сектор като инструмент за 
устойчив и висококачествен 
икономически растеж, като освен 
това те подчертават 
необходимостта от създаването на 
рамкови условия за неговото 
развитие. За да се използва тази 
възможност, е необходим специален 
акцент върху инвестициите и 
рамковите условия в областта на 
цифровите технологии чрез 
заделянето на част от 
предоставените гаранции за 
инвестиции в мрежи и умения; чрез 
предоставянето на техническа 
помощ за създаването на 
специализирани инвестиционни 
платформи за групирани проекти за 
развитие на цифровите технологии; и 
чрез разширяване на „клаузата за 
инвестициите“ за инвестиции в 
цифровия сектор.

Or. en

Изменение 102
Робертс Зиле, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В съобщението на Комисията 
(COM (2014/330) относно 
европейската стратегия за енергийна 
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сигурност се подчертава, че за да се 
подобри енергийната сигурност 
държавите членки следва да 
завършат транспонирането на 
законодателството за вътрешния 
енергиен пазар, по-специално 
правилата за демонополизиране, 
включително и разпоредбата, че 
операторите на преносни системи, 
контролирани от субекти извън ЕС, 
изпълняват същите задължения, 
както и контролираните от субекти 
от ЕС; все пак неотдавнашният 
опит с някои оператори извън ЕС, 
които се стремят да избегнат 
спазването на законодателството на 
ЕС на територията на ЕС, налага по-
строго прилагане и засилване на 
приложимите правила на равнище ЕС 
и на равнище държави членки: този 
процес може да бъде улеснен, като се 
предвиди, че само онези газови 
проекти, които се осъществяват в 
секторите на газовата 
инфраструктура в държавите членки, 
в които е приложено реалното 
обособяване на собствеността, са 
допустими за гаранцията от ЕС.

Or. en

Обосновка

За да се подобри енергийната сигурност, от основно значение е да се приложи 
третият пакет за либерализиране в областта на енергетиката, особено по 
отношение на пазара на газ, както и да се гарантира, че дейностите по 
производството и доставките на газ са обособени, а действащите монополни мрежи 
са разделени. С оглед на скорошния опит с определени оператори от държави извън 
ЕС, които се опитват да избягнат спазването на законодателството на ЕС на 
територията на Съюза, се налага по-строго прилагане и евентуално засилване на 
приложимите разпоредби на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки. 
Този процес може да бъде улеснен, като се предвиди, че само онези проекти за газова 
инфраструктура, които се осъществяват в секторите на газовата инфраструктура 
в държавите членки, в които е приложено реалното обособяване на собствеността, 
са допустими за гаранцията от ЕС.
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Изменение 103
Мартина Вернер, Тереза Грифин, Йепе Йепе, Джуд Къртън-Дарлинг

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Съобщението на Комисията 
(COM (2015/80)) относно енергийния 
съюз подчертава значението на 
енергийната ефективност като 
отделен енергиен източник и заявява 
ясно, че ЕФСИ „дава възможност за 
привличане на големи инвестиции в 
реновирането на сгради. За да се 
използва тази възможност, е 
необходим специален акцент върху 
енергийната ефективност чрез 
заделянето на част от 
предоставените гаранции за 
енергийна ефективност; чрез 
предоставянето на техническа 
помощ за създаването на 
специализирани инвестиционни 
платформи за групирани проекти за 
енергийна ефективност; и чрез 
разширяване на „клаузата за 
инвестициите“ за инвестиции в 
областта на енергийната 
ефективност.

Or. en

Изменение 104
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Като взема предвид 
необходимостта от незабавен тласък 
на европейската икономика при 
същевременно отчитане на 
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отговорността на държавите членки 
за насърчаване на дългосрочните 
публични и частни инвестиции в 
области от стратегическо 
политическо и икономическо 
значение, ЕФСИ следва да започне 
всичките си операции в срок от три 
години от своето влизане в сила, като 
се съсредоточава върху дейности, 
които създават както незабавен 
ефект и устойчив икономически 
растеж, така и същевременно 
предоставят европейска добавена 
стойност.

Or. en

Обосновка

Следва да се подчертае, че ЕФСИ има за цел да предизвика непосредствено (!) 
въздействие върху европейската икономика чрез подобряване на инвестиционния 
климат, стимулиране на частните инвестиции и създаване на работни места и 
икономически растеж в краткосрочен и средносрочен план. Въпреки че инвестициите 
следва да имат стратегическа перспектива и да са в съответствие с политиките и 
целите на ЕС в областта на конкурентоспособността, те не следва по никакъв начин 
да бъдат заместител на публичните инвестиции, които по принцип биха били обект 
на финансовата отговорност на държавите членки или на регионите.

Изменение 105
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) С цел да се гарантира, че ЕФСИ 
изпълнява своята цел, е наложително 
отпускането на сума в размер на поне 
5 500 000 000 EUR от ЕФСИ за 
финансиране от ЕИБ, предоставено 
на ЕИФ, което ще се използва 
специално в полза на малки и средни 
предприятия, малки предприятия със 
средна пазарна капитализация, 
иновативни МСП и иновативни 
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дружества със средна капитализация.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо ЕФСИ да преоткрива колелото. През последните няколко години бяха 
въведени редица новаторски финансови инструменти в полза на МСП и на малки 
предприятия със средна степен на капитализация по програмите „Хоризонт 2020“ и 
„COSME“ и понастоящем те се изпълняват от Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ). Те виждат мултипликационния ефект между 1:18 и 1:28 и са изправени пред 
търсене на финансиране, което превишава два пъти два пъти допустимите и 
осъществими размери. Поради това част от гаранцията следва да се използва за 
попълване и допълване на съществуващите успешни инструменти.

Изменение 106
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 107
Михал Бони, Ламберт ван Нистелрой, Карлуш Зориню, Пилар дел Кастильо Вера, 
Маркус Пипер, Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 108
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза, както и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация, се нуждаят от помощ 
за привличане на финансиране от 
пазара, особено що се отнася до 
инвестиции, които носят по-голяма 

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

ЕФСИ следва да помогне на тези 
предприятия да преодолеят недостига на 
капитал, като позволи на ЕИБ и на 
Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“) да предоставят преки и 
косвени капиталови инжекции, както и 
като подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

Or. it

Изменение 109
Кришианис Каринш
, 
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 110
Ренато Сору, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза и особено в 
държавите членки, които са 
изправени пред по-големи трудности 
по отношение на достъпа до 
кредитиране, както и малки и/или 
иновативни дружества със средна 
пазарна капитализация, се нуждаят от 
помощ за привличане на финансиране 
от пазара, особено що се отнася до 
инвестиции, които носят по-голяма 
степен на риск. ЕФСИ следва да 
помогне на тези предприятия да 
преодолеят недостига на капитал, като 
позволи на ЕИБ ( и на Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“), когато 
това е целесъобразно) да предоставят 
преки и косвени капиталови инжекции, 
както и като подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

Or. en

Изменение 111
Павел Теличка, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Голям брой малки и средни
предприятия в Съюза, както и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация, се нуждаят от помощ 
за привличане на финансиране от 

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

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

Or. en

Изменение 112
Кристиян Елер, Нина Гил, Перванш Берес, Мартина Длабайова, Хелга Трюпел

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Като се има предвид, че 
творческите индустрии в Европа 
имат значителен принос за 
икономиката на ЕС, като създават 
над 550 милиарда евро в добавената 
стойност на БВП и осигуряват 8,3 
милиона работни места на пълно 
работно време, финансирането по 
ЕФСИ следва също така да 
стимулира инвестициите и растежа 
в творческия и културния сектор и да 
спомага за укрепване на европейските 
културни и творчески индустрии, в 
частност новосъздадените 
предприятия, новаторските МСП и 
творческите предприятия.

Or. en
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Изменение 113
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Счита, че главното условие за 
създаването на бъдещия Европейски 
енергиен съюз е създаването на 
интегриран вътрешен енергиен пазар 
на ЕС, който изисква разработването 
на интелигентна енергийна 
инфраструктура и енергийни връзки. 
Напълно подкрепя призива на 
Европейския съвет от 24 октомври 
2014 г. за предприемане на спешни 
мерки с цел осигуряване на 
изпълнението на минимална цел от 
10 % от съществуващата 
електроенергийна взаимосвързаност 
като въпрос с неотложен характер и 
не по-късно от 2020 г. поне за 
държавите членки, които все още не 
са постигнали минимално ниво на 
интеграция във вътрешния енергиен 
пазар. ЕФСИ следва да спомага за 
постигането на тази цел на 
политиката на Съюза чрез принос 
към разработването на 
трансгранични енергийни връзки, за 
да се завърши изграждането на 
прозрачен, добре функциониращ и 
напълно интегриран пазар на газ и 
електроенергия.

Or. en

Изменение 114
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 115
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Не е необходимо ЕФСИ да преоткрива колелото. През последните няколко години бяха 
въведени редица новаторски финансови инструменти в полза на МСП и на 
предприятия със средна степен на капитализация по програмите „Хоризонт 2020“ и 
„COSME“ и понастоящем те се изпълняват от Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ). Те виждат мултипликационния ефект между 1:18 и 1:28 и са изправени пред 
търсене на финансиране, което превишава два пъти два пъти допустимите и 
осъществими размери. Поради това част от гаранцията следва да се използва за 
попълване и допълване на съществуващите успешни инструменти.

Изменение 116
Симона Бонафе, Ренато Сору, Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 117
Чаба Молнар

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 118
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

проекти, които носят висока социална, 
екологична и икономическа добавена
стойност. По-специално, ЕФСИ следва 
да бъде насочен към проекти, които
подпомагат постигането на целите 
на ЕС в областта на климата и 
енергетиката, насърчават създаването 
на достойни и местни работни места,
подобряват устойчивостта на 
околната среда, икономическата 
устойчивост и дългосрочната 
конкурентоспособност. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект.
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъдат заместител на частното 
пазарно финансиране, а да бъде негов
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. en

Изменение 119
Мартина Вернер, Бернд Ланге

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към (14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 



PE551.907v01-00 58/195 AM\1053517BG.doc

BG

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

проекти, които носят висока социална, 
устойчива и икономическа добавена 
стойност. По-специално, ЕФСИ следва 
да бъде насочен към проекти, които 
насърчават създаването на устойчиви 
работни места на място, генерират 
дългосрочен устойчив растеж и 
повишават конкурентоспособността и 
допринасят за постигането на 
целите на ЕС в областта на климата 
и енергетиката. Опитът от 
изпълнението на изпробвани и 
изпитани проекти и инициативи 
може да бъде отчитан при подбора на 
проекти, като например от 
проектите за енергийна ефективност 
ELENA (Европейско подпомагане в 
областта на енергетиката на местно 
равнище) и EEIF  (Европейски фонд за 
енергийна ефективност) или от 
публично-частното партньорство 
„Фабрики на бъдещето“ в областта 
на цифровизацията на 
преработващата промишленост. 
ЕФСИ следва да оказва подкрепа за 
широка гама финансови продукти, 
включително капиталови инструменти, 
дългови инструменти или гаранции, за 
да може да отговори по възможно най-
добрия начин на нуждите на конкретния 
проект. Този широк диапазон от 
продукти следва да позволи на ЕФСИ да 
се адаптира към нуждите на пазара, като 
в същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъдат заместител на частното 
пазарно финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. de
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Изменение 120
Михал Бони, Ламберт ван Нистелрой, Карлуш Зориню, Пилар дел Кастильо Вера, 
Маркус Пипер

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 121
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 122
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 123
Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално, 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които създават устойчиви
работни места и насърчават растеж в 
краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план, както и 
конкурентоспособност, включително 
чрез иновации и разработването и 
разпространението на технологии.
ЕФСИ следва да оказва подкрепа за 
широка гама финансови продукти, 
включително капиталови инструменти,
квазикапиталови инструменти,
дългови инструменти или гаранции, за 
да може да отговори по възможно най-
добрия начин на нуждите на конкретния 
проект. Този широк диапазон от 
продукти следва да позволи на ЕФСИ да 
се адаптира към нуждите на пазара, като 
в същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъде заместител на частното пазарно 
финансиране или на продуктите,
предоставяни от регионалните и 
националните насърчителни банки, и 
да не ги измества, а да бъде техен 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. en
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Обосновка

Добавената стойност и допълняемостта са ключови критерии за функционирането 
на ЕФСИ — ако те не са гарантирани, фондът ще води до изтласкване от пазара на 
разумни финансови мерки за подпомагане, предвидени на регионално или национално 
равнище, и то единствено  за целите на политическата козметика в Брюксел. Това 
следва да се избягва на всяка цена.

Изменение 124
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. Ако 
публичните средства се използват 
като катализатор за ЕФСИ, е 
логично и необходимо проектите, 
подпомагани по този начин, да дават 
ползи не само за тези, които са 
финансирали проекта пряко, но и за 
местната общност (независимо дали 
по отношение на заетостта, 
околната среда или териториалното 
устройство). По-специално, ЕФСИ 
следва да бъде насочен към проекти, 
които насърчават създаването на 
работни места, генерират дългосрочен 
растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъдат заместител на частното 
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пазарно финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. fr

Изменение 125
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\1053517BG.doc 65/195 PE551.907v01-00

BG

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

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

Or. it

Изменение 126
Ренато Сору, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална, 
устойчива и икономическа добавена 
стойност. По-специално, ЕФСИ следва 
да бъде насочен към проекти, които 
насърчават създаването на устойчиви 
висококачествени работни места, 
генерират дългосрочен устойчив 
растеж и повишават 
конкурентоспособността, което ще 
помогне за постигането на целите на 
ЕС в областта на климата и 
енергетиката и програмата за 
развитие на цифровите технологии. 
ЕФСИ следва да оказва подкрепа за 
широка гама финансови продукти, 
включително капиталови инструменти, 
дългови инструменти или гаранции, за 
да може да отговори по възможно най-
добрия начин на нуждите на конкретния 
проект. Този широк диапазон от 
продукти следва да позволи на ЕФСИ да 
се адаптира към нуждите на пазара, като 
в същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
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обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

не бъдат заместител на частното 
пазарно финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара и
съсредоточаване върху проекти с по-
висок коефициент на риска от тези, 
които обикновено се финансират от 
ЕИБ, за да се гарантира най-
ефективното и стратегическо 
използване на обществените средства. 
Изискването за съответствие с 
принципите за държавната помощ 
следва да допринесе за такава ефективна 
и стратегическа употреба.

Or. en

Изменение 127
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално, 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да не бъдат заместител на частното 
пазарно финансиране.
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да не бъдат заместител на частното 
пазарно финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването 
за съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да 
допринесе за такава ефективна и 
стратегическа употреба.

Or. en

Изменение 128
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. fr

Изменение 129
Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 
Лопес, Тереза Грифин

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) При подбора на проекти, 
допустими за подкрепа по ЕФСИ, 
специално внимание следва да се 
обръща на енергийната ефективност; 
при вземането на решение относно 
проекти за производство на енергия 
или транспортиране на енергия 
следва да се преценява дали целите по 
отношение на сигурността на 
доставките не могат да бъдат 
постигнати по по-устойчив и 
ефективен от гледна точка на 
разходите начин чрез намаляване на 
търсенето на енергия, чрез 
повишаване на енергийната 
ефективност или чрез оптимизация 
на потреблението; това би 
гарантирало, че проектите, свързани 
с енергийната ефективност, се 
съревновават при равни условия, 
включително равни условия за анализ 
на разходите и ползите, с проекти, 
които са насочени към увеличаване на 
снабдяването с енергия или 
изграждане на нови инфраструктури;

Or. en
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Обосновка

В съобщението от 25.2.2015 г. относно енергийния съюз COM(2015) 80, озаглавено 
„Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето 
политика по въпросите на изменението на климата“, се подчертава, че е „необходимо 
фундаментално преосмисляне на енергийната ефективност, така че тя да се 
разглежда като източник на енергия сама по себе си, което представлява 
стойността на спестената енергия. Като част от прегледа на структурата на 
пазара Комисията ще гарантира, че енергийната ефективност и оптимизацията на 
потреблението  могат да се конкурират при равни условия с проектите за 
производствени мощности.“

Изменение 130
Мартина Вернер, Тереза Грифин, Йепе Кофод, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър 
Муди

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) При подбора на проекти, 
допустими за подкрепа по ЕФСИ, 
специално внимание следва да се 
обръща на енергийната ефективност; 
при вземането на решение относно 
проекти за производство на енергия 
или транспортиране на енергия, 
следва да се прецени дали целите по 
отношение на сигурността на 
доставките, не могат да бъдат 
постигнати по по-устойчив и 
ефективен от гледна точка на 
разходите начин, като вместо това 
се намалява търсенето на енергия или 
се повишава енергийната 
ефективност; това би гарантирало, 
че проектите, свързани с енергийната 
ефективност, се съревновават при 
равни условия с проекти, които са 
насочени към увеличаването на 
снабдяването с енергия или 
изграждането на нови 
инфраструктури;

Or. en
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Изменение 131
Сорин Мойса

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) ЕФСИ следва да подкрепя 
балансираното разпределение на 
проектите в целия Съюз, като се 
избягва прекомерната концентрация в 
един единствен сектор или географски 
район.

Or. ro

Изменение 132
Бенд Бендсен, Шон Кели

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) При подбора на проектите, 
които отговарят на условията за 
подкрепа чрез ЕФСИ, енергийната 
ефективност и проектите за 
оптимизация на потреблението се 
третират при равни условия с 
проектите за енергийни доставки от 
гледна точка на анализа на разходите 
и ползите.

Or. en

Обосновка

В съобщението на Европейската комисия, озаглавено „Рамкова стратегия за 
устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на 
изменението на климата“, се подчертава, че енергийната следва да бъде  
разглеждана като източник на енергия сама по себе си. Като част от прегледа на 
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структурата на пазара Комисията ще гарантира, че енергийната ефективност и 
оптимизацията на потреблението  могат да се конкурират при равни условия с 
проектите за производствени мощности.

Изменение 133
Ренато Сору, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) При подбора на проекти, 
допустими за подкрепа по ЕФСИ, 
специално внимание следва да се 
обръща на енергийната ефективност 
и цифровите решения; при вземането 
на решения относно проекти за 
производство на енергия или пренос на 
енергия следва да се прецява дали 
целите по отношение на сигурността 
на доставките не могат да бъдат 
постигнати по по-устойчив и 
ефективен от гледна точка на 
разходите начин чрез използване на 
нови цифрови технологии и ИКТ; 
това би гарантирало, че проектите се 
съревновават при равни условия с 
проекти, които са насочени към 
увеличаването на снабдяването с 
енергия или изграждането на нови 
инфраструктури;

Or. en

Изменение 134
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

характер спрямо съществуващите 
операции, ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници при разумни условия.

Or. it

Изменение 135
Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 
Лопес, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Научните изследвания, технологичното развитие и новаторството са трудни за 
финансиране в условията на свободна пазарна конкуренция, тъй като те имат редица 
характеристики, които правят инвестиции в тези области различни от обикновените 
инвестиции (т.е. степента на несигурност, свързана с производството, 
инвестирането в човешки капитал в големи размери за целите на 
научноизследователската и развойната дейност). Следователно, за да се преодолее 
недостигът на инвестиции, който застрашава целта от стратегията „Европа 
2020“, свързана с научноизследователската и развойната дейност и с иновациие, 
следва да се приема по-висок рисков профил за проекти за научни изследвания, 
развойна дейност и иновации.

Изменение 136
Бела Ковач

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 137
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 138
Кришианис Каринш
, 
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира
допълнителна сигурност за
съществуващите операции. ЕФСИ 
следва да финансира проекти в целия 
Съюз, като се избягва географската 
концентрация и се улесняват 
инвестициите в региони, в които 
капиталовите пазари са по-слабо 
развити, включително в най-
засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
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други източници при разумни условия.

Or. en

Изменение 139
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Добавената стойност и допълняемостта са ключови критерии за функционирането 
на ЕФСИ – освен ако не са гарантирани, това ще доведе до изместване от фонда на 
смислени мерки за финансова подкрепа, предоставяни на регионално и национално 
равнище просто с цел политическа показност в Брюксел. Това непременно трябва да 
се избегне.

Изменение 140
Палома Лопес Бермехо, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, 
Милослав Рансдорф
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
по-рисковани проекти с по-висока 
възвращаемост, отколкото 
съществуващите инструменти на Съюза 
и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите 
операции. ЕФСИ следва да финансира 
проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва 
само когато липсва финансиране от 
други източници и когато може да 
бъде показано, че инвестициите 
оказват положителен принос за 
социалното и регионалното 
сближаване, чрез повишаване на 
публичните инвестиции и услуги, 
създаването на качествени работни 
места и подобряването и 
разширяването на производствената 
база на държавите членки, особено на 
тези, които са засегнати от кризата 
в най-голяма степен.

Or. en

Изменение 141
Симона Бонафе, Ренато Сору, Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\1053517BG.doc 77/195 PE551.907v01-00

BG

проекти в целия Съюз, включително в 
най-засегнатите от финансовата 
криза държави. ЕФСИ следва да се 
използва само когато липсва 
финансиране от други източници при 
разумни условия.

спрямо съществуващите операции.
ЕФСИ следва да има за цел 
финансирането на проекти в целия 
Съюз, преди всичко когато 
инвестициите като процент от БВП 
са намалели значително, като се 
вземат предвид критериите за 
допълняемост и висок рисков профил 
по отношение на инвестиционната 
стратегия. ЕФСИ следва да се 
използва само когато липсва 
финансиране от други източници.

Or. en

Изменение 142
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Основаните на пазара стимули и 
допълняемостта, предоставяни от 
ЕФСИ,  следва да гарантират, че 
ЕФСИ е насочен към социално и 
икономически жизнеспособни 
проекти, като например 
възобновяеми енергийни източници и 
енергийна ефективност, без 
предварително разпределение по 
региони, в частност за справяне с 
големи потребности от инвестиции. 
За държавите членки, в които  
финансовите пазари са по-слабо 
развити, следва да бъде предоставяна 
подходяща техническа помощ, за да 
се гарантира, че общите цели на 
настоящия регламент могат да 
бъдат постигнати. В същото време 
ЕФСИ следва да има възможност да 
подкрепя екологосъобразни проекти и 
да дава  ползи за индустрии и 
технологии с голям потенциал за 
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растеж.

Or. en

Изменение 143
Бела Ковач

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15 a) ЕФСИ следва да определи 
конкретно какви са „разумните 
условия“ за предоставяне на 
финансова помощ.

Or. en

Изменение 144
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Основаните на пазара стимули и 
допълняемостта, предоставяни от 
ЕФСИ,  следва да гарантират, че 
ЕФСИ е насочен към социално и 
икономически жизнеспособни 
проекти, без предварително 
разпределение по региони, в частност 
за справяне с големи потребности от
инвестиции или с неефективност на 
пазара. За държавите членки, в които  
финансовите пазари са по-слабо 
развити, следва да бъде предоставяна 
подходяща техническа помощ, за да 
се гарантира, че общите цели на 
настоящия регламент могат да 
бъдат постигнати.
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Or. en

Обосновка

Въпреки че не следва да бъдат определяни критерии за допустимост или политически 
цели с оглед на постигане на географски баланс на подкрепяните от ЕФСИ проекти в 
цяла Европа, следва да бъде предоставяна техническа помощ на регионите и 
държавите членки, в които финансовото положение на пазара е изключително 
непоносимо, за да се гарантира, че отговарящите на изискванията предложения за 
проекти получават достъп до портфейла на ЕФСИ.

Изменение 145
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка, но които са 
изправени пред бариери за навлизане 
на пазара. Освен ЕФСИ е насочен към 
иновации, които са близки до пазарна 
реализация, когато е необходима 
допълнителна подкрепа за 
преодоляване на „долината на 
смъртта“, които може да крият 
известен риск, като същевременно обаче 
остават съобразени със специфичните 
изисквания за финансиране чрез ЕФСИ.

Or. en

Изменение 146
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 16



PE551.907v01-00 80/195 AM\1053517BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна и които се очаква да 
бъдат подходящи за банково 
финансиране при условия, предлагани 
от продуктовия портфейл на ЕФСИ.
Средният размер на риска за проекти 
по ЕФСИ следва да бъде по-висок, 
отколкото за който и да било друг 
наличен инвестиционен портфейл в 
ЕС.

Or. en

Обосновка

Добавената стойност и допълняемостта са ключови критерии за функционирането 
на ЕФСИ – освен ако не са гарантирани, това ще доведе до изместване от фонда на 
смислени мерки за финансова подкрепа, предоставяни на регионално и национално 
равнище просто с цел политическа показност в Брюксел. Това трябва да се избягва на 
всяка цена. Добавената стойност на ЕФСИ се изразява именно в неговия портфей, 
свързан с по-висок среден размер на риска. 

Изменение 147
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) ЕФСИ следва да разполага с 
подходяща структура за управление, 
чиято функция следва да бъде 
съобразена с единствената цел да се 
гарантира подходящо използване на 
гаранцията на ЕС. Тази управленска 
структура следва да се състои от 
управителен съвет, изпълнителен 
директор и инвестиционен комитет. 
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Той не следва да засяга или 
възпрепятства процеса на вземане на 
решения на ЕИБ или да бъде 
заместител на управителните органи 
на ЕИБ. Изпълнителният директор 
следва да бъде отговорен за 
ежедневното управление на ЕФСИ и 
да извършва подготвителната 
работа на заседанията на 
инвестиционния комитет.

Or. en

Изменение 148
Бела Ковач

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) ЕФСИ следва да определи 
конкретно какви са „разумните 
условия“ за предоставяне на 
финансова помощ и кои фактори 
оказват въздействие върху степента 
на съответния риск, за да се 
гарантира справедливо разпределение 
на финансовите ресурси.

Or. en

Изменение 149
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) ЕФСИ следва да разполага с 
подходяща структура за управление, 
чиято функция следва да бъде 
съобразена с единствената цел да се 
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гарантира подходящо използване на 
гаранцията на ЕС. Тази управленска 
структура следва да се състои от 
управителен съвет, изпълнителен 
директор и инвестиционен комитет. 
Тя не следва да засяга или 
възпрепятства процеса на вземане на 
решения на ЕИБ или да бъде 
заместител на управителните органи 
на ЕИБ. Управителният съвет следва 
да определя инвестиционните насоки, 
според които инвестиционният 
комитет следва да взема решения 
относно използването на гаранцията 
на ЕС, в съответствие с целите, 
определени в настоящия регламент. 
Изпълнителният директор следва да 
бъде отговорен за ежедневното 
управление на ЕФСИ и да извършва 
подготвителната работа на 
заседанията на инвестиционния 
комитет.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде добавено съображение относно планираната управленска структура.

Изменение 150
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) За да се избегне появата на 
неочаквани недостатъци, следва да 
бъде въведен предупредителен 
механизъм на най-близко до 
гражданите равнище, с помощта на 
който да се подават сигнали за случаи 
на злоупотреби. Европейският 
икономически и социален комитет и 
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Комитетът на регионите биха могли 
да бъдат отлични посредници при 
тези обстоятелства при получаване 
на доклади от персонала и от 
местните органи.

Or. fr

Изменение 151
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 152
Михал Бони, Ламберт ван Нистелрой, Данута Мария Хюбнер, Йежи Бузек, 
Маркус Пипер, Шон Кели

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 153
Кая Калас

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 



AM\1053517BG.doc 85/195 PE551.907v01-00

BG

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

инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на структурирането на 
проекти и финансирането на 
проекти, инвестиционните проекти и в 
различни сектори, като например 
научноизследователската и 
развойната дейност, енергетиката, 
транспорта и ИКТ. Инвестиционният 
комитет следва да бъде отговорен пред 
Управителния съвет на ЕФСИ, който от 
своя страна следва да упражнява надзор 
върху изпълнението на целите на 
ЕФСИ. С оглед на ефективното 
използване на опита на ЕИФ, ЕФСИ 
следва да подпомага финансирането на 
ЕИФ, за да се даде възможност на ЕИФ 
да подкрепя индивидуални проекти в 
областта на малките и средните 
предприятия и малките дружества със 
средна пазарна капитализация.

Or. en

Изменение 154
Палома Лопес Бермехо, Корнелия Ернст, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, 
Милослав Рансдорф

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

които имат познания и опит в областта 
на инвестиционните проекти и в 
областта на политиката на заетост, 
промишлената политика, 
енергетиката, научните изследвания 
и иновациите. Инвестиционният 
комитет следва да бъде отговорен пред 
Управителния съвет на ЕФСИ, който от 
своя страна следва да упражнява надзор 
върху изпълнението на целите на ЕФСИ 
при подобаващо участие от страна 
на социалните партньори. С оглед на 
ефективното използване на опита на 
ЕИФ, ЕФСИ следва да подпомага 
финансирането на ЕИФ, за да се даде 
възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

Or. en

Изменение 155
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти и 
в секторните области, посочени в 
регламента, и които са одобрени от 
Европейския парламент след 
изслушване. Инвестиционният комитет 
следва да бъде отговорен пред 
Управителния съвет на ЕФСИ, който от 
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опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна 
пазарна капитализация.

своя страна следва да упражнява надзор 
върху изпълнението на целите на 
ЕФСИ. С оглед на ефективното 
използване на опита на ЕИФ, ЕФСИ 
следва да подпомага финансирането на 
ЕИФ, за да се даде възможност на ЕИФ 
да подкрепя индивидуални проекти в 
областта на малките и средните 
предприятия и новосъздадените 
новаторски предприятия.

Or. it

Изменение 156
Кришианис Каринш, Йежи Бузек, Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация. Решенията, вземани 
от Инвестиционния комитет, следва 
да бъдат свободни от всяка 
неправомерна намеса, така че да се 
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гарантира пълната им независимост, 
която е от ключово значение за 
поддържане на доверието на 
инвеститорите.

Or. en

Изменение 157
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt
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Изменение 158
Сорин Мойса

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Управителният съвет следва да 
определя прозрачни критерии за 
изготвяне на портфейл от проекти и 
впоследствие за подбор на проекти за 
финансиране, за да се гарантира 
балансирано разпределение на 
инвестициите в целия Съюз. 

Or. ro

Изменение 159
Кая Калас

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) За целите на прозрачността, 
отчетността и независимостта на 
Управителния съвет и на 
Инвестиционния комитет следва да 
бъдат приета и прилагана система за 
предотвратяване на конфликт на 
интереси. 

Or. en

Изменение 160
Кришианис Каринш, Йежи Бузек, Кристиян Елер

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

(17a) За да се гарантира, че целите, 
определени в настоящия регламент, 
са изпълнени и че е постигнат широк 
географски обхват на проектите в 
Съюза, следва да се предоставя 
техническа помощ за държавите 
членки, в които капиталовите пазари 
са по-слабо развити в сравнение с 
други държави членки.

Or. en

Изменение 161
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

проекти, които са завършени без 
активиране на гаранцията, могат да 
бъдат използвани за подкрепа на нови 
операции в рамките на срока на 
наличност на гаранцията.

Or. en

Обосновка

С оглед на необходимостта от незабавен тласък на инвестиционния климат на 
Европа, подписването на договори в рамките на ЕФСИ не следва да се забавя. Разбира 
се, за подкрепа следва да се избират единствено действително допустими проекти.

Изменение 162
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ 
да подкрепя инвестициите Съюзът 
следва да предостави гаранция в размер 
на EUR 16 000 000 000. Когато се 
предоставя на база портфейл, 
покритието на гаранцията следва да 
бъде ограничено в зависимост от вида 
инструмент — дългов, капиталов или 
гаранция, под формата на процент от 
обема на портфейла на неизпълнените 
поети задължения. Гаранциите, 
свързани с проекти, които са завършени 
без активиране на гаранцията, могат да 
бъдат използвани за подкрепа на нови 
операции.
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са завършени без активиране на 
гаранцията, могат да бъдат използвани
за подкрепа на нови операции.

Or. en

Изменение 163
Шон Кели, Йепе Йепе, Мортен Хелвег Петерсен, Клод Тюрмес

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Признато е, че инвестициите в 
енергийна ефективност ще 
спомогнат за създаване на до 2 
милиона работни места до 2020 г., и 
ако е възможно, на други 2 милиона 
работни места до 2030 г. 
Ефективността също така 
представлява един от малкото 
икономически сектори, в които в 
миналото е бил постигнат 
коефициент на ливъридж, по-висок 
от 15. С цел да се гарантира, че 
ЕФСИ изпълнява своята цел за 
привличане на частни инвестиции, за 
осигуряване на работни места, 
насърчаване на устойчиво 
икономическо развитие и намаляване 
на макроикономическите дисбаланси, 
е необходимо отпускането на сума, 
еквивалентна на 5 000 000 000 EUR, 
от ЕФСИ към специален фонд за 
енергийна ефективност.

Or. en

Изменение 164
Симона Бонафе, Ренато Сору, Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) На 13 януари 2015 г. 
Европейската комисия представи 
съобщение относно начина, по който 
ще прилага действащите разпоредби 
на Пакта за стабилност и растеж. 
Националното съфинансиране на 
дейностите, подпомагани от ЕФСИ, 
включително в преходния период, е 
допустимо в границите на  
гъвкавостта в съществуващите 
правила на Пакта за стабилност и 
растеж, предвидени в съобщението 
на Комисията от 13 януари 2015 г., в 
съответствие с условията и 
ограниченията, включени в него.

Or. en

Изменение 165
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) За да се гарантира 
отчетността пред европейските 
граждани, от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент 
Комисията следва да представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
годишен доклад, съдържащ 
независима оценка на използването на 
гаранцията от ЕС и на изпълнението 
на общите цели, определени в 
настоящия регламент, включително 
мобилизиране на частен капитал, 
както и оценка на допълняемостта, 
предоставена от ЕФСИ, на рисковия 
профил на операциите, подпомагани 
от ЕФСИ, на макроикономическото 
въздействие на ЕФСИ, включително 
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неговото въздействие върху растежа 
и заетостта, на услугите, 
предоставяни от ЕКЦВИ, и на 
изпълнението на целите на ЕФСИ и 
на ЕКЦВИ. Ако е уместно, докладът 
следва да се придружава от 
предложение до Европейския 
парламент и до Съвета за изменение 
на настоящия регламент. ЕИБ, в 
сътрудничество с ЕИФ, следва да 
докладва два пъти годишно за 
финансирането на ЕИБ и ЕИФ, 
инвестиционните операции, както и 
загубите по операциите на ЕФСИ, на 
Европейската комисия, на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид необходимостта да се гарантира прозрачност и адекватно 
равнище на контрол от страна на законодателя, докладването е от ключово значение, 
за да се гарантира безпроблемното изпълнение на ЕФСИ.

Изменение 166
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) С цел да се гарантира, че ЕФСИ 
изпълнява своята цел, е наложително 
отпускането на сума в размер на 5 000 
000 000 EUR от ЕФСИ за 
финансиране от ЕИБ, предоставено 
на ЕИФ, което ще се използва 
специално в полза на малки и средни 
предприятия, малки предприятия със 
средна пазарна капитализация и 
иновативни МСП;

Or. en



AM\1053517BG.doc 95/195 PE551.907v01-00

BG

Изменение 167
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 18 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18в) Инвестициите следва да бъдат 
насочени към поддържането и 
доразвиването на водещите позиции 
на промишлеността на ЕС в 
новаторските технологични сектори 
на икономиката, които позволяват 
създаването на местни работни 
места и поддържането на 
производствения капацитет на ЕС и 
спомагат за постигането на целта на 
ЕС в областта на климата и 
енергетиката, т.е. водещи позиции в 
технологиите за производство на 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници, като например вятърна 
енергия от разположени в морето 
инсталации. Европа все още е 
световен лидер в промишлеността в 
секторите на вятърната и 
фотоволтаичната енергия и 
интелигентните мрежи. ЕФСИ 
следва да допринесе за справянето с 
предизвикателството, свързано със 
запазването на тези водещи позиции в 
следващата фаза на технологичното 
развитие на сектора на енергията от 
възобновяеми източници.

Or. en

Изменение 168
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 169
Клод Тюрмес, Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) За да бъде постигната целта за 
315 млрд. евро във възможно най-
кратък срок, националните 
насърчителни банки или институции 
и инвестиционните платформи и 
фондове, с подкрепата на гаранцията 
от ЕФСИ, следва да играят значима 
роля в набелязването на 
жизнеспособни проекти, в 
разработването и, когато е 
целесъобразно, групирането на 
проекти, както и в привличането на 
потенциални инвеститори. Във 
връзка с това би следвало да е 
възможно създаването на 
многостранни платформи за 
насърчаване на трансгранични 
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проекти или група проекти, 
обхващащи няколко държави членки в 
регионална перспектива.

Or. en

Изменение 170
Надин Морано

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 171
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се даде възможност за 
допълнително увеличение на 
средствата, в ЕФСИ следва да могат да 
участват и трети страни, включително 

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

държавите членки, национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
субекти от частния сектор и субекти 
извън Съюза — при съгласие на 
участващите финансиращи субекти. 
Трети страни могат да финансират 
пряко ЕФСИ и да участват в неговата 
управленска структура. Националните 
вноски в ЕФСИ следва да бъдат 
подложени на същите правила като 
другите публични разходи и 
инвестиции, трябва да бъдат 
приоритет на бюджетната 
политика и не накърняват правилата 
на Пакта за стабилност.

Or. en

Изменение 172
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



AM\1053517BG.doc 99/195 PE551.907v01-00

BG

Изменение 173
Карлуш Зориню, Михал Бони

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли.

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли. Специално внимание следва 
да се обръща на инвестиционни 
платформи, които са насочени към 
преобразуващи сектори с висока 
икономическа и обществена добавена 
стойност и инвестиционни 
платформи, които групират малки 
устойчиви и иновативни проекти, по-
специално проекти, развивани от 
региони, градове и МСП; например 
проекти за енергийна ефективност 
като саниране на сградния фонд и 
проекти за интелигентни мрежи 
като модернизиране на цифровата 
инфраструктура и нови услуги за 
гражданите на базата на 
иновационни цифрови инструменти.

Or. en

Изменение 174
Йепе Кофод, Мартина Вернер

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
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инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли.

инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли. Специално внимание следва 
да се обръща на инвестиционни 
платформи, които са насочени към 
преобразуващи сектори с висока 
икономическа и обществена добавена 
стойност и инвестиционни 
платформи, които групират малки 
устойчиви и иновативни проекти, по-
специално проекти, развивани от 
региони, градове и МСП; например 
проекти за енергийна ефективност 
като саниране на сградния фонд.

Or. en

Изменение 175
Михал Бони, Ламберт ван Нистелрой, Карлуш Зориню, Пилар дел Кастильо Вера, 
Йежи Бузек, Маркус Пипер

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли.

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли. Специално внимание се 
обръща на инвестиционни 
платформи, които изтъкват 
добавената стойност, свързана с 
потенциала на цифровите фактори, 
които присъстват във всички 
сектори на икономиката, да 
спомогнат за постигането на целите 
за осъществяване на цифровия единен 
пазар и развитието на цифровата 
инфраструктура.

Or. en
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Изменение 176
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли.

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или чрез 
специализирани инвестиционни 
платформи.

Or. en

Обосновка

Необходими са допълнителни разяснения относно дейностите, които са предвидени 
на равнището на платформите, и тяхната цел.

Изменение 177
Бенд Бендсен, Шон Кели

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли.

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли. Специално внимание следва 
да се обръща на инвестиционни 
платформи, които са насочени към 
преобразуващи сектори с висока 
икономическа и обществена добавена 
стойност и инвестиционни 
платформи, които групират малки 
устойчиви и иновативни проекти, по-
специално проекти, развивани от 
МСП; например проекти за енергийна 
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ефективност като саниране на 
сградния фонд.

Or. en

Изменение 178
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли.

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли. Специално внимание следва 
да се обръща на специални 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към преобразуващи сектори 
с висока икономическа и обществена 
добавена стойност и инвестиционни 
платформи, които групират малки 
устойчиви и иновативни проекти, по-
специално проекти, развивани от 
региони, градове и МСП, също така и в 
цифровия сектор; например проекти 
за високоскоростна интернет връзка, 
които целят да намалят цифровото 
разделение.

Or. en

Изменение 179
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

текущите национални, регионални и 
европейски програми, както и към 
традиционните дейности на ЕИБ, и 
да ги допълва. Ако са изпълнени 
съответните критерии за допустимост, 
държавите членки могат да използват 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, за да участват 
във финансирането на проекти, 
отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията от ЕС. Гъвкавостта на този 
подход следва да максимизира 
потенциала за привличане на 
инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ.

Or. en

Обосновка

Добавената стойност и допълняемостта са ключови критерии за функционирането 
на ЕФСИ – освен ако не са гарантирани, това ще доведе до изместване от фонда на 
смислени мерки за финансова подкрепа, предоставяни на регионално и национално 
равнище просто с цел политическа показност в Брюксел. Това непременно трябва да 
се избегне.

Изменение 180
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, третите 
страни могат да съфинансират с 
ЕФСИ за всеки проект поотделно или 
в инвестиционни платформи, които 
са насочени към конкретни райони 
или отрасли. Държавите членки могат 
да използват европейските структурни и 
инвестиционни фондове, за да участват 
във финансирането на проекти, 
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инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ.

отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията от ЕС. Гъвкавостта на този 
подход следва да максимизира 
потенциала за привличане на 
инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ.

Or. en

Изменение 181
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове, 
за да участват във финансирането на 
проекти, отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията от ЕС. Тези проекти следва 
да се разглеждат поотделно, с 
активното участие на социалните 
партньори и държавните органи.

Or. en

Изменение 182
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС подпомаганите 

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

от ЕФСИ инфраструктура и проектни 
инвестиции следва да бъдат съобразени 
с правилата за държавните помощи. В 
тази връзка Комисията обяви, че ще 
разработи основни принципи за оценка 
на държавната помощ, с които 
проектите трябва да бъдат съобразени, 
за да бъдат допустими за подкрепа по 
ЕФСИ. Комисията обяви, че ако 
съответният проект отговаря на тези 
критерии и е подпомаган от ЕФСИ, 
всякаква допълнителна национална 
подкрепа ще бъде оценявана съобразно 
опростена и ускорена оценка на 
държавната помощ, при която 
единственият допълнителен въпрос, 
който Комисията проверява, е 
пропорционалността на публичното 
подпомагане (за липса на 
свръхкомпенсация). За да се гарантира 
ефективно използване на публичните 
средства, Комисията ще предостави 
допълнителни насоки с цел да 
гарантира пълно съответствие със  
специфичните за отделните сектори 
правила за държавната помощ, 
когато проектите се финансират 
отчасти с публични безвъзмездни 
средства.

Or. en

Изменение 183
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС подпомаганите 
от ЕФСИ инфраструктура и проектни 
инвестиции следва да бъдат съобразени 
с правилата за държавните помощи. В 

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

с правилата за държавните помощи.

Or. en

Изменение 184
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС подпомаганите 
от ЕФСИ инфраструктура и проектни 
инвестиции следва да бъдат съобразени 
с правилата за държавните помощи. В 
тази връзка Комисията обяви, че ще 
разработи основни принципи за оценка 
на държавната помощ, с които 
проектите трябва да бъдат съобразени, 
за да бъдат допустими за подкрепа по 
ЕФСИ. Комисията обяви, че ако 
съответният проект отговаря на тези 

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

критерии и е подпомаган от ЕФСИ, 
всякаква допълнителна национална 
подкрепа ще бъде оценявана съобразно 
опростена и ускорена оценка на 
държавната помощ, при която 
единственият допълнителен въпрос, 
който Комисията проверява, е 
пропорционалността на публичното 
подпомагане (за липса на 
свръхкомпенсация). Комисията обяви 
също така, че ще предостави 
допълнителни насоки за основните 
принципи, за да се гарантира ефективно 
използване на публичните средства. 
Изискването за съответствие с 
принципите за държавната помощ 
следва да допринесе за ефективното 
използване на ресурсите на ЕФСИ. 

Or. en

Обосновка

Приложимостта на принципите за държавната помощ е от ключово значение, за да 
се гарантира целесъобразно използване на подкрепата, предоставяна чрез ЕФСИ.  

Изменение 185
Кая Калас

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В съответствие с Договора за 
функционирането на ЕС подпомаганите 
от ЕФСИ инфраструктура и проектни 
инвестиции следва да бъдат 
съобразени с правилата за държавните 
помощи. В тази връзка Комисията 
обяви, че ще разработи основни 
принципи за оценка на държавната 
помощ, с които проектите трябва да 
бъдат съобразени, за да бъдат 
допустими за подкрепа по ЕФСИ. 

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

съответният проект отговаря на тези 
критерии и е подпомаган от ЕФСИ, 
всякаква допълнителна национална 
подкрепа ще бъде оценявана съобразно 
опростена и ускорена оценка на 
държавната помощ, при която 
единственият допълнителен въпрос, 
който Комисията проверява, е 
пропорционалността на публичното 
подпомагане (за липса на 
свръхкомпенсация). Комисията обяви 
също така, че ще предостави 
допълнителни насоки за основните 
принципи, за да се гарантира ефективно 
използване на публичните средства.

Or. en

Изменение 186
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

подпомагане (за липса на 
свръхкомпенсация). Комисията обяви 
също така, че ще предостави 
допълнителни насоки за основните 
принципи, за да се гарантира ефективно 
използване на публичните средства, 
които ще трябва да включват вече 
одобрените от нея насоки в областа 
на енергетиката и околната среда.

Or. it

Изменение 187
Флавио Дзанонато, Патриция Тоя, Ренато Сору, Симона Бонафе

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 188
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 189
Ренато Сору

Предложение за регламент
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 190
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(25) ЕИБ и Комисията следва да 
извършват редовна оценка на 
подкрепяните от ЕФСИ дейности, за да 
бъде анализирана тяхната адекватност, 
изпълнение, въздействие и тяхната 
координация и съответствие с други 
политики и инструменти на Съюза, 
както и аспектите, които биха могли да 
подобрят работата в бъдеще. Подобни 
оценки следва да бъдат от полза за 
отчетността и анализа на устойчивостта.

Or. en
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Обосновка

Като се има предвид необходимостта да се гарантира прозрачност и адекватно 
равнище на контрол от страна на законодателя, оценката и последващото 
докладване са от ключово значение, за да се гарантира безпроблемно прилагане на 
ЕФСИ.

Изменение 191
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 192
Андраш Дюрк
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Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Създаването на ЕКЦВИ като единно 
входящо звено и предоставяните от 
него нови услуги по никакъв начин не 
променят целта на действащите 
програми за техническа помощ и не 
влияят на качеството или на 
капацитета им при изпълнение на 
специалните им задачи.

Or. en

Изменение 193
Ренато Сору, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 

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

бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициитe (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване, подготовка и групиране
на проекти в целия Съюз, въз основа на 
опита на Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове, и най-добрите 
практики от проекти като ELENA 
(Европейско подпомагане в областта 
на енергетиката на местно равнище),  
InnovFin (Финансиране от ЕС за 
новатори) и EEЕF (Европейски фонд 
за енергийна ефективност). Той 
следва да представлява единно входящо 
звено за въпроси, свързани с 
техническата помощ за инвестиции в 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 194
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 195
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Следва да бъде създаден и 
гаранционен фонд, който да покрива 
рисковете, свързани с гаранцията от ЕС 
за ЕИБ. Гаранционният фонд следва да 
бъде създаден с постепенни плащания 
от бюджета на Съюза. Гаранционният 
фонд следва впоследствие да получи 
също така приходи и възстановени суми 
от подкрепяни от ЕФСИ проекти, както 
и суми, възстановени от длъжници в 
неизпълнение, когато гаранционният 
фонд вече е изплатил гаранцията на 
ЕИБ.

(27) Следва да бъде създаден и 
гаранционен фонд, който да покрива 
рисковете, свързани с гаранцията от ЕС 
за ЕИБ. Гаранционният фонд следва да 
бъде създаден с постепенни плащания 
от бюджета на Съюза. Гаранционният 
фонд следва впоследствие да получи 
също така приходи и възстановени суми 
от подкрепяни от ЕФСИ проекти, както 
и суми, възстановени от длъжници в 
неизпълнение, когато гаранционният 
фонд вече е изплатил гаранцията на 
ЕИБ. Всяко произтичащо от 
операциите на ЕФСИ 
възнаграждение, което надхвърля 
целевия размер/потребностите на 
гаранционния фонд, се прехвърля по 
съответните редове от бюджета на 
ЕС, които ще бъдат намалени с оглед 
на създаването на гаранционния фонд 
на ЕФСИ.

Or. en

Обосновка

Обратните постъпления в излишък и приходите, които надвишават целевия размер на 
гаранцията от ЕС, следва да бъдат повторно вписани в общия бюджет на Съюза и 
преразпределени за бюджетните редове, които първоначално са допринесли за 
гаранционния фонд. 
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Изменение 196
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличава се в съответствие с измененията на член 8.

Изменение 197
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Гаранционният фонд е 
предназначен да осигурява ликвиден 
резерв за бюджета на Съюза в случай на 
загуби, претърпени от ЕФСИ при 
преследването на неговите цели. 
Натрупаният опит във връзка с 
естеството на инвестициите, които 
трябва да бъдат подкрепяни от ЕФСИ, 

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

показва, че подходящото съотношение 
между плащанията от бюджета на 
Съюза и общия размер на неговите 
гаранционни задължения е 30 %.

Or. fr

Изменение 198
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Вноската от бюджета на Съюза 
към гаранционния фонд на ЕС ще бъде 
поетапно разрешавана от 
Европейския парламент и от Съвета 
в рамките на годишните бюджетни 
процедури. За тази цел, бюджетният 
орган следва да използва, по 
целесъобразност, всички налични 
излишъци или механизми за гъвкавост 
и други относими разпоредби съгласно 
Регламента за МФР за периода 2014 –
2020 г.

Or. en

Обосновка

Средствата за „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа не следва да се 
намаляват, за да се гарантира финансирането на гаранционния фонд. Вместо това, 
финансирането на гаранционния фонд следва да се случва постепенно посредством 
годишната бюджетна процедура.

Изменение 199
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28б) Като се има предвид 
увеличаващата се нужда от 
политически действия и разходни 
програми на равнището на Съюза за 
стимулиране на икономическия 
растеж и създаването на работни 
места в Европа, многогодишната 
финансова рамка следва да се 
преразгледа по време на междинния ѝ 
преглед, като се увеличат наличните 
маржове и бюджетните кредити за 
поети задължения по функция 1а от 
МФР, за да се отразят по-добре 
променящите се политически 
потребности и да се отговори на 
очакванията на европейските 
граждани. 

Or. en

Обосновка

Инициативата на г-н Юнкер е силно приветствана от Парламента и от държавите 
членки – всички признават спешната необходимост от ориентирани към растежа 
политики на равнището на Съюза. Същевременно напълно неуместните предложения 
на Комисията за финансиране на новата инициатива разкриват пълната 
неадекватност на настоящата МФР. Ако политиката се нуждае от пренасочване 
към създаване на работни места и растеж, МФР трябва да отразява това. 
Необходимо е преразглеждане.

Изменение 200
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28б) За да се позволи експлоатацията 
на наличните маржове, излишъците 
и другите източници на финансиране, 
както е посочено в член 8 от 
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настоящия регламент, в рамките на 
функциите на МФР, различни от 
функция 1а, бюджетните редове за 
създаването на гаранционния фонд 
следва да се разделят, като се 
разпределят 3 млрд. евро на 
гаранционния фонд по функция 1а, 5 
млрд. евро по функция 1б и 0,11 млрд. 
евро по функция 2, за да се позволи 
необходимата гъвкавост за 
финансиране на фонда по подходящ 
начин.

Or. en

Изменение 201
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28в) Финансирането на гаранционния 
фонд, по отношение както на 
бюджетните кредити за поети 
задължения, така и на бюджетните 
кредити за плащания, следва да се 
преразгледа в рамките на междинния 
преглед на многогодишната 
финансова рамка, който трябва да 
започне най-късно до края на 2016 г., 
както е предвидено в член 2 от 
Регламент (EC) № 1311/2013 на 
Съвета от 2 декември 2013 г. за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—
2020.

Or. en

Обосновка

Гаранцията е неотменима. Въпреки това предложенията на Комисията за 
финансиране на ЕФСИ са неуместни. По-добро и дългосрочно решение за финансиране 
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на фонда следва да се намери по време на междинния преглед на МФР посредством 
неутрално за бюджета преразглеждане на МФР. 

Изменение 202
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 28 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28г) Комисията следва да проучи в 
контекста на междинния преглед на 
МФР възможностите в рамките на 
бюджета на Съюза за гарантиране на 
непрекъснатост на финансирането за 
гаранцията от ЕС, включително 
възможността за коригиране на 
резерва за изпълнение, както е 
предвидено и изчислено в 
съответствие с членове 20 и 22 от 
Регламент (ЕО) № 1303/2013 за 
общоприложимите разпоредби, за да 
се освободят неусвоените средства; 
малко намаляване на този резерв би 
могло да осигури стабилно 
финансиране за гаранцията от ЕС, 
което ще привлече инвеститори и ще 
генерира добавена стойност за 
европейската промишленост 
(икономика);

Or. en

Изменение 203
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането 
отчасти на вноската от бюджета на 

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

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

Or. en

Обосновка

Средствата за „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа не следва да се 
намаляват, за да се гарантира финансирането на гаранционния фонд.

Изменение 204
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането 
отчасти на вноската от бюджета на 
Съюза следва да бъдат намалени 
финансовите средства в рамките на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014-2020 г.)“ съгласно Регламент 
(ЕС) № 1291/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета2, както и на 
Механизма за свързване на Европа 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. С намаляването на двете 
програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 
бъдат подсигурени по-големи 
инвестиции в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, 

заличава се
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отколкото това би било възможно 
чрез съществуващите програми. 
ЕФСИ следва да бъде в състояние да 
подкрепи гаранцията от ЕС за 
постигане на по-голямо финансово 
въздействие във въпросните области 
на научни изследвания, развитие и 
иновации, както и транспорт, 
телекомуникации и енергийна 
инфраструктура, в сравнение със 
ситуацията, при която средствата 
се изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 
2020“ и Механизъм за свързване на 
Европа. Ето защо е целесъобразно 
част от предвижданите 
понастоящем финансови средства за 
тези програми да бъдат пренасочени в 
полза на ЕФСИ.

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

Or. it

Изменение 205
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 206
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането 
отчасти на вноската от бюджета на 
Съюза следва да бъдат намалени 
финансовите средства в рамките на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014-2020 г.)“ съгласно Регламент 
(ЕС) № 1291/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета2, както и на 
Механизма за свързване на Европа 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. С намаляването на двете 
програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 

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

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

Or. fr
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Изменение 207
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) Вноската от бюджета на Съюза към 
гаранционния фонд на ЕС ще бъде 
поетапно разрешавана от 
Европейския парламент и от Съвета
в рамките на годишните бюджетни 
процедури до 2020 г. За тази цел, 
бюджетният орган следва да 
използва, по целесъобразност, всички 
налични механизми за гъвкавост и 
относими разпоредби съгласно 
Регламента за МФР за периода 2014 –
2020 г. с оглед на използването на 
резерви, маржове и отменени 
средства;
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полза на ЕФСИ.

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

Or. en

Изменение 208
Мартина Вернер

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането 
отчасти на вноската от бюджета на 
Съюза следва да бъдат намалени 
финансовите средства в рамките на
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014-2020 г.)“ съгласно Регламент 
(ЕС) № 1291/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета2, както и на 
Механизма за свързване на Европа 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. С намаляването на двете 

(29) Вноската от бюджета на Съюза към 
гаранционния фонд на ЕС ще бъде 
поетапно разрешавана от 
Европейския парламент и от Съвета
в рамките на годишните бюджетни 
процедури до 2020 г. За тази цел, 
бюджетният орган следва да 
използва, по целесъобразност, всички 
налични механизми за гъвкавост и 
относими разпоредби съгласно 
Регламента за МФР за периода 2014 –
2020 г.;
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програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 
бъдат подсигурени по-големи 
инвестиции в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, 
отколкото това би било възможно 
чрез съществуващите програми. 
ЕФСИ следва да бъде в състояние да 
подкрепи гаранцията от ЕС за 
постигане на по-голямо финансово 
въздействие във въпросните области 
на научни изследвания, развитие и 
иновации, както и транспорт, 
телекомуникации и енергийна 
инфраструктура, в сравнение със 
ситуацията, при която средствата 
се изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 
2020“ и Механизъм за свързване на 
Европа. Ето защо е целесъобразно 
част от предвижданите 
понастоящем финансови средства за 
тези програми да бъдат пренасочени в 
полза на ЕФСИ.

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

Or. en
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Изменение 209
Йежи Бузек

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) С оглед на финансирането отчасти 
на вноската от бюджета на Съюза 
следва да бъдат намалени финансовите 
средства в рамките на „Хоризонт 2020“ 
— рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014-2020 г.)“ 
съгласно Регламент (ЕС) № 1291/2013 
на Европейския парламент и на Съвета2, 
както и на Механизма за свързване на 
Европа съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. В случая с „Хоризонт 2020“ 
това включва разпространяване на 
високите научни постижения, 
развитие на хомогенно европейско 
научноизследователско 
пространство, оптимизиране на 
индивидуалните силни страни на 
всяка държава членка в областта на 
научните изследвания и иновациите и 
намаляване на различията между 
държавите членки. С намаляването на 
двете програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 
бъдат подсигурени по-големи 
инвестиции в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, 
отколкото това би било възможно чрез 
съществуващите програми. ЕФСИ 
следва да бъде в състояние да подкрепи 
гаранцията от ЕС за постигане на по-
голямо финансово въздействие във 
въпросните области на научни 
изследвания, развитие и иновации, 
както и транспорт, телекомуникации и 
енергийна инфраструктура, в сравнение 



AM\1053517BG.doc 131/195 PE551.907v01-00

BG

със ситуацията, при която средствата се 
изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 2020“ 
и Механизъм за свързване на Европа. 
Ето защо е целесъобразно част от 
предвижданите понастоящем финансови 
средства за тези програми да бъдат 
пренасочени в полза на ЕФСИ, без това 
да е в ущърб на целите на програмите, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ.

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

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

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

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

Or. en

Изменение 210
Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането 
отчасти на вноската от бюджета на 
Съюза следва да бъдат намалени 
финансовите средства в рамките на
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 

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

приоритетност вноската ще бъде 
финансирана от годишния излишък, 
неизползваните средства, 
Инструмента за гъвкавост и 
маржовете в бюджета на ЕС.

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

Or. en

Обосновка

Заличаване на позоваването относно използването на бюджета на „Хоризонт 2020“ 
и Механизма за свързване на Европа.

Изменение 211
Франсеск Гамбус

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

голямо финансово въздействие във 
въпросните области на научни 
изследвания, развитие и иновации, 
както и транспорт, телекомуникации и 
енергийна инфраструктура, в сравнение 
със ситуацията, при която средствата се 
изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 2020“ 
и Механизъм за свързване на Европа. 
Ето защо е целесъобразно част от 
предвижданите понастоящем финансови 
средства за тези програми да бъдат 
пренасочени в полза на ЕФСИ, които 
обуславят дела на съответните 
средства от ЕФСИ за проекти в 
подкрепа на новосъздадени 
предприятия, както и други, свързани 
с научноизследователски, развойни и 
иновационни дейности, с цел да се 
осигури добавена стойност във всички 
случаи на прехвърляне на знания към 
реалната икономика, особено тези с 
технологична и промишлена база.

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

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

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

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

Or. en
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Изменение 212
Ханс-Олаф Хенкел

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

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

Or. en

Изменение 213
Милан Звер

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането отчасти 
на вноската от бюджета на Съюза 
следва да бъдат намалени финансовите 
средства в рамките на „Хоризонт 2020“ 
— рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014-2020 г.)“ 
съгласно Регламент (ЕС) № 1291/2013 
на Европейския парламент и на Съвета2, 
както и на Механизма за свързване на 
Европа съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. С намаляването на двете 
програми с цел финансиране на 

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

гаранционния фонд обаче се очаква да 
бъдат подсигурени по-големи 
инвестиции в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, 
отколкото това би било възможно чрез 
съществуващите програми. ЕФСИ 
следва да бъде в състояние да подкрепи 
гаранцията от ЕС за постигане на по-
голямо финансово въздействие във 
въпросните области на научни 
изследвания, развитие и иновации, 
както и транспорт, телекомуникации и 
енергийна инфраструктура, в сравнение 
със ситуацията, при която средствата се 
изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 2020“ 
и Механизъм за свързване на Европа. 
Ето защо е целесъобразно част от 
предвижданите понастоящем финансови 
средства за тези програми да бъдат 
пренасочени в полза на ЕФСИ, ако 
първоначалните цели на „Хоризонт 
2020“ и Механизма за свързване на 
Европа също биха извлекли полза в 
дългосрочен план от постиженията 
на ЕФСИ.

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

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

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

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

Or. en
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Изменение 214
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Изменение 215
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) За да се подкрепи 
инвестиционната политика на ЕС и 
операциите на ЕФСИ, е 
изключително важно да бъдат изцяло 
изпълнени други инвестиционни 
програми като „Хоризонт 2020“ и 
Механизма за свързване на Европа, 
съгласно бюджета, предвиден в 
Регламента за МФР и Регламенти 
(ЕС) № 1291/2013 и № 1316/2013. 
Особено важно е да се продължи да се 
изгражда научната, 
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изследователската и технологичната 
база, въз основа на която иновациите 
да могат да се развиват бързо в 
бъдеще. Това означава, че 
предвидените програми, които 
финансират фундаментални и 
приложни научни изследвания, като 
например програмата „Мария Кюри“, 
Европейския съвет за научни 
изследвания, Програмата за бъдещи и 
нововъзникващи технологии, 
Програмата за 
научноизследователска 
инфраструктура, както и 
съвместните научни изследвания на 
ЕС, които са от полза за 
университетите и 
научноизследователските 
организации в рамките на целите на 
„Хоризонт 2020“ за водещи позиции в 
промишлеността и обществени 
предизвикателства, следва да бъдат 
изцяло изпълнени до 2020 г.

Or. en

Изменение 216
Ашли Фокс, Иън Дънкан, Анелен Ван Босойт

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Тъй като ЕФСИ следва да 
допринася за подпомагане на 
предприятията чрез преодоляване на 
недостига на капитал, малко 
вероятно е фундаменталните научни 
изследвания или тези на ранни етапи 
да се възползват от настоящия 
регламент. Поради това Комисията 
следва да гарантира, че средствата, 
разпределени от бюджета на ЕС, не 
се изтеглят от програми, които 
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финансират такива дейности.

Or. en

Изменение 217
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) ЕФСИ следва да спомогне за 
преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни 
затруднения и по този начин да 
допринесе за укрепването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
Съюза. Вноската от бюджета на 
Съюза към гаранционния фонд на ЕС 
ще бъде осигурена от средства, 
различни от тези, които вече са 
разпределени за политиката на 
сближаване.

Or. en

Изменение 218
Йежи Бузек, Кришианис Каринш, Ламберт ван Нистелрой, Райнхард Бютикофер

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Като се имат предвид 
многогодишните ангажименти, 
които характеризират някои текущи 
програми на ЕС, използването, по 
целесъобразност, на всички налични 
механизми за гъвкавост и относими 
разпоредби съгласно Регламента за 
МФР за периода 2014 – 2020 г. за 
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финансиране на вноската от 
бюджета на Съюза за гаранционния 
фонд на ЕС трябва да гарантира 
максимална линейност на 
финансирането на тези програми на 
ЕС, за да се осигури тяхното 
функциониране и жизнеспособност.

Or. en

Изменение 219
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(31) Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки и Европейския 
парламент, следва да насърчават 
създаването на прозрачен механизъм за 
утвърждаване на текущи и бъдещи 
рентабилни инвестиционни проекти в 
Съюза.

Or. en
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Изменение 220
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Държавите членки следва да 
могат да участват в създаването на 
европейския регистър на инвестиции, 
в т.ч. чрез предоставянето на 
информация на Комисията и на ЕИБ 
относно инвестиционните проекти 
на тяхна територия. Преди 
пускането на регистъра Комисията и 
ЕИБ следва да проведат подходящи 
консултации с държавите членки, с 
експерти и със заинтересованите 
страни относно принципите и 
насоките за проектите, които да 
бъдат включени в регистъра, и 
относно образеца за оповестяване на 
информацията относно отделните 
проекти.

Or. en

Изменение 221
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

По-горе е добавено разширено съображение относно задълженията за докладване.

Изменение 222
Кая Калас

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ следва 
редовно да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
въздействието на ЕФСИ и неговото 
взаимно допълване с други 
инструменти и програми.

Or. en

Изменение 223
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ следва да
гарантира процес на обществена 
консултация и участие, подобен на 
този, който е в сила за отпускането 
на средства от структурните и 
инвестиционните фондове, както и 
да докладва редовно на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
въздействието на ЕФСИ.

Or. it
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Изменение 224
Ренато Сору, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) За да се осигури отчетност пред 
европейските граждани, ЕИБ следва 
редовно да докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за напредъка и 
въздействието на ЕФСИ. За тази цел 
следва да бъде изготвен шестмесечен 
доклад, като се посочват най-малко:

финансираните проекти, 
използваните финансови 
инструменти и състоянието на 
изпълнение на финансираните 
проекти. В случай на неуспешни 
проекти, докладът включва 
задълбочен анализ на положението, 
като се изтъкват евентуалните 
последици за гаранционния фонд.

Or. en

Изменение 225
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели,

Or. en

Изменение 226
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

В действителност много може да бъде постигнато на равнището на държавите 
членки и на регионално равнище – ЕФСИ не следва да отблъсква функциониращ 
механизъм за подкрепа на национално или регионално равнище.

Изменение 227
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 228
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Комисията и ЕИБ следва да 
сключат споразумение, в което да се 
определят условията, изложени в 
настоящия регламент, за тяхното 
управление на ЕФСИ. Това 
споразумение не следва да засяга 
правомощията на законодателя на 
Съюза, на бюджетния орган и на 
ЕИБ, както е определено в 
Договорите, и поради това следва да 
се придържа към елементи, които 
имат предимно технически и 
административен характер и които, 
като същевременно не са от основно 
значение, са необходими за 
ефективното изпълнение на ЕФСИ. 
Това споразумение, заедно с 
инвестиционните насоки, следва да се 
приеме от Комисията като делегиран 
акт.

Or. en

Обосновка

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат единствено от административен 
характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя.
Споразумението следва да прилага тези решения. Споразумението за ЕФСИ следва да 
се приема чрез делегиран акт, който да позволява адекватен контрол от страна на 
законодателя.

Изменение 229
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията сключва споразумение с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) относно създаването на 

заличава се
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Европейски фонд за стратегически 
инвестиции („ЕФСИ“).

Or. en

Обосновка

Преместено е по-долу.

Изменение 230
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Ханс-Олаф Хенкел, Мортен 
Месерсмит

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията сключва споразумение с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) относно създаването на 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции („ЕФСИ“) за периода 2015 
– 2020 г.

Or. en

Изменение 231
Филип Де Бакер, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, 
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията преговаря по 
проектоспоразумение с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) относно 
създаването на Европейски фонд за 
стратегически инвестиции („ЕФСИ“) в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 232
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
Европейският фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ), гаранция от ЕС 
и гаранционен фонд на ЕС.

Or. en

Изменение 233
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел настоящият регламент 
предоставя правила за Комисията 
относно сключването на 
споразумение с ЕИБ за управлението 
на ЕФСИ.

Or. en

Изменение 234
Иван Яковчич

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
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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“).

инвестициите в Съюза и да подсигурява
по-добро и по-леснодостъпно
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 235
Карлуш Зориню

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 чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ, като:

– осигурява дългосрочни, продуктивни 
и стратегически инвестиции в Съюза, 

– осигурява по-голям достъп до 
финансиране за малки и средни 
предприятия и малки предприятия 
със средна пазарна капитализация, и 
по-специално иновативни МСП и 
дружества със средна пазарна 
капитализация, и

– осигурява по-голям достъп до 
финансиране за мрежи от 
предприятия, консорциуми и 
партньорства с цел насърчаване на 
колективната ефективност на 
регионално, национално и европейско 
равнище.
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Изменение 236
Алдо Патричело

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, включително 
проектите между държава членка и
трета страна, 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“).

Or. en

Изменение 237
Клод Тюрмес
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:
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– подкрепя стратегическите 
преобразуващи инвестиции в Съюза, 
които насърчават устойчивата 
икономическа дейност с висока 
социална и екологична възвръщаемост 
и изпълняват целите на стратегията 
„ЕС 2020“ и на член 194, параграф 1 
от ДФЕС,

– осигурява по-голям достъп до 
финансиране за малки и средни 
предприятия и малки предприятия 
със средна пазарна капитализация, 
включително иновативни 
предприятия;

Or. en

Изменение 238
Сорин Мойса

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 целия Съюз чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ, като:

– осигурява дългосрочни, продуктивни 
и стратегически инвестиции в Съюза, 
и

– осигурява по-голям достъп до 
финансиране за малки и средни 
предприятия и малки предприятия 
със средна пазарна капитализация, и 
по-специално иновативни МСП и 
дружества със средна пазарна 
капитализация.
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Изменение 239
Кая Калас

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 и 
иновативните дружества, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ
(„споразумение за ЕФСИ“).

Or. en

Изменение 240
Кристиян Елер, Нина Гил, Перванш Берес, Мартина Длабайова, Хелга Трюпел

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“), като се 
вземат предвид потребностите от 
значително финансиране на 
новосъздадени дружества, 
иновативни базирани на технологии 
дружества и творчески предприятия.
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Изменение 241
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

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 3 000 служители, като 
обръща специално внимание на 
иновативните микро-, малки и средни
предприятия, чрез предоставяне на 
капацитет за поемане на риск от страна 
на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“).

Or. en

Изменение 242
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф

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 стратегическите 
инвестиции в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за
микро-, малките и средните 
предприятия и кооперации, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ
(„споразумение за ЕФСИ“).

Or. en
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Изменение 243
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

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

Or. it

Изменение 244
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

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, които 
благоприятстват 
конкурентоспособния и устойчив и 
растеж с цел преодоляване на 
недостига на инвестиции в 
държавите – членки на Съюза, и да 
подсигурява по-добър достъп до 
финансиране за дружества с до 3000 
служители, като обръща специално 
внимание на малките и средните 
предприятия, както и на 
иновативните и новосъздадените 
предприятия и клъстерите от 
предприятия, чрез предоставяне на 
капацитет за поемане на риск от страна 
на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“).
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Изменение 245
Франсеск Гамбус

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следователно ЕФСИ ще улесни 
достъпа до финансиране за 
предприемачите, особено за младите 
хора и за първите предприятия, 
които започват да развиват 
дейността си, в държавите, 
засегнати в по-голяма степен от 
високите равнища на безработица.

Or. en

Изменение 246
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 или 
регионалните или местните органи, 
както и субекти от частния сектор.

Or. hr
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Изменение 247
Алдо Патричело

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 държавни агенции, 
притежавани или контролирани от 
държавите членки, както и субекти от 
частния сектор.

Or. it

Изменение 248
Клод Тюрмес
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, включително национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки.

Or. en
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Изменение 249
Надин Морано

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, 
техните местни органи, както и 
субекти от частния сектор.

Or. fr

Изменение 250
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

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. Споразумението за ЕФСИ трябва 
да бъде одобрено от Европейския 
парламент преди влизането в сила на 
настоящия регламент и всяка от 
държавите членки има право да се 
присъедини към него. 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.
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Or. it

Изменение 251
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

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 252
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

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, особено национални 
насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
специализирани инвестиционни 
платформи, както и субекти от частния 
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сектор.

Or. en

Изменение 253
Филип Де Бакер, Кая Калас, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 
Федерлей, Павел Теличка

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 условията, определени в 
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.

Or. en

Изменение 254
Гунар Хьокмарк

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 

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 
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насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
както и субекти от частния сектор.

насърчителни банки или държавни 
агенции, притежавани или 
контролирани от държавите членки, 
както и субекти от частния сектор. 
Националните вноски в ЕФСИ са 
подложени на същите правила като 
другите публични разходи и 
инвестиции, трябва да бъдат 
приоритет на бюджетната 
политика и не накърняват правилата 
на Пакта за стабилност.

Or. en

Изменение 255
Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Операциите в рамките на ЕФСИ 
са определени договорно и се 
подписват в срок от три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.  Плащанията и 
задълженията за гаранции могат да 
се извършват след този период.

Or. en

Обосновка

С оглед на необходимостта от незабавен тласък на инвестиционния климат на 
Европа, подписването на договори в рамките на ЕФСИ не следва да се забавя. Разбира 
се, за подкрепа следва да се избират единствено действително допустими проекти.

Изменение 256
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако държава членка желае да 
участва в бюджета на ЕФСИ, тя 
трябва да получи гаранции, че тези 
средства ще бъдат изразходени за 
проекти, отнасящи се до нейната 
национална територия.

Or. it

Изменение 257
Филип Де Бакер, Кая Калас, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, Павел 
Теличка

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Комисията е оправомщена да бъде 
страна по споразумението за ЕФСИ 
от името на Съюза, посредством 
делегиран акт в съответствие с член 
17, при условие че споразумението за 
ЕФСИ отговаря на изискванията на 
настоящия регламент. 

Or. en

Изменение 258
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а

Определения

Единствено за целите на настоящия 
регламент се прилагат следните 
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определения:

а) „национални насърчителни банки 
или институции“ означава 
юридически лица, извършващи 
финансови дейности на 
професионална основа, на които 
държава членка е предоставила 
мандат, независимо дали на 
централно, регионално или местно 
равнище, да извършват публични 
дейности в областта на развитието 
или насърчаването, насочени към 
преодоляване на неефективността на 
пазара или неоптимални 
инвестиционни ситуации;

б) „инвестиционни платформи“ 
означава дружества със специална 
инвестиционна цел, управлявани 
сметки, договорно съфинансиране или 
договорености за споделяне на риска, 
или договорености, установени по 
всякакъв друг начин, чрез които 
субектите насочват финансово 
участие за финансиране на редица 
инвестиционни проекти; 

в) „малки и средни предприятия“ или 
„МСП“ означава микро-, малките и 
средните предприятия, определени в 
Регламент 2003/361/EО. 

г) „дружества със средна пазарна 
капитализация“ означава юридически 
лица, които имат до 499 служители 
и са определени в Насоките на 
Комисията С(2014) 34/2; 1 a

д) „целеви фонд за енергийна 
ефективност“ означава иновативно  
публично-частно партньорство или 
партньорство в рамките на 
публичния сектор, насочено към 
насърчаване и финансиране на мерки 
за енергийна ефективност в 
държавите–членки на Европейския 
съюз, включително на равнището на 
градовете и на органите за местно 
управление;  
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е) „целеви фонд за МСП“означава 
финансов механизъм, предвиждащ 
микрофинансиране, дългови и 
капиталови инструменти за малки 
предприятия със средна степен на 
капитализация и МСП, включително 
стартиращи предприятия и 
съпътстващи предприятия.

ж) „допълняемост“ означава 
подкрепата, предоставена от ЕФСИ, 
за операции за преодоляване на 
неоптимални инвестиционни 
ситуации, които не са могли да бъдат 
извършени в този период в рамките 
на обичайни инструменти на ЕИБ, 
без подкрепа от ЕФСИ, или в същата 
степен през този период в рамките на 
инструменти от ЕИФ и ЕС. 
Проектите, подкрепяни от ЕФСИ, 
макар че имат за цел създаване на 
работни места и растеж, обикновено  
са с по-висок риск от проектите, 
подкрепяни от обичайните операции 
на ЕИБ, и портфейлът на ЕФСИ е с 
по-висок риск от сегашния портфейл 
от инвестиции, подкрепяни от ЕИБ в 
рамките на нейните обичайни  
инвестиционни политики.

__________________
1 a Насоки за държавната помощ за 
насърчаване на инвестициите с 
рисково финансиране

Or. en

Изменение 259
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
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Определения

1. За целите на настоящия регламент 
се прилагат следните определения:

а) „малки и средни предприятия“ или 
„МСП“ означава микро-, малките и 
средните предприятия, определени в 
Регламент 2003/361/EО. 

б) „малки дружества със средна 
пазарна капитализация“ означава 
юридически лица, които имат до 499 
служители и не са МСП;

в) „дружества със средна пазарна 
капитализация“ означава юридически 
лица, които имат до 3000 служители 
и не са МСП;

г) „допълняемост“ означава 
подкрепата, предоставена от ЕФСИ, 
за операции за преодоляване на:

- неефктивност на пазара или

- неоптимални инвестиционни 
ситуации,

и които не са могли да бъдат 
извършени:

- в този период или

- при разумни условия или

- в сащата степен

в рамките на инструменти, 
предоставени от:

- регионални насърчителни банки

- национални насърчителни банки,

- търговски банки или от

- ЕИБ в рамките на нейните 
обичайни  инвестиционни политики

Следователно гаранцията от ЕС 
може да се комбинира или може да се 
използва за допълване, ускоряване или 
засилване на съществуващите 
финансови инструменти на ЕС.

Or. en
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Обосновка

Определенията са необходими с оглед допълване на приспособени финансови 
инструменти за различните видове дружества и с цел предоставяне на сигурно в 
правно отношение определение на допълняемост.

Изменение 260
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а

Определения

За целите на настоящия регламент се 
прилагат следните определения:

а) „национални насърчителни банки 
или институции“ означава 
юридически лица, извършващи 
финансови дейности на 
професионална основа, на които 
държава членка е предоставила 
мандат, независимо дали на 
централно, регионално или местно 
равнище, да извършват публични 
дейности в областта на развитието 
или насърчаването, с цел 
преодоляване на неефективността на 
пазара;

б) „инвестиционна платформа“ 
означава договореност за 
съфинансиране, създадена за 
финансиране на проекти чрез 
дружество със специална 
инвестиционна цел, управлявана 
сметка или договор. Инвестиционна 
платформа може да бъде 
многонационална, регионална, 
макрорегионална (включваща няколко 
държави членки с интереси към 
големи проекти в дадена географска 
област), национална (обединяваща 
определени инвестиционни проекти 
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на територията на дадена държава 
членка) или отраслова (с участие от 
няколко държави членки в рамките на 
един отрасъл);

в) „допълняемост“ означава 
подкрепата, предоставена от ЕФСИ, 
за операции за преодоляване на 
несъвършенства на пазара или 
недостиг на инвестиции, които не са 
могли да бъдат извършени в този 
период в рамките на обичайни 
инструменти на ЕИБ, без подкрепа 
от ЕФСИ, или в същата степен през 
този период в рамките на 
инструменти от ЕИФ и ЕС. 
Проектите, подкрепяни от ЕФСИ, 
макар че имат за цел създаване на 
работни места и растеж, обикновено  
са с по-висок риск от проектите, 
подкрепяни от обичайните операции 
на ЕИБ.

Or. en

Обосновка

С изменението се цели уточняване на понятието допълняемост и гарантиране на 
това, че то отразява също оригиналния макроикономически импулс на инициативата 
и улавя всички видове несъвършенства на пазара. Съответно разпределянето на 
кредитиране следва да отчита също така условията на цикъла и недостига на 
инвестиции, независимо къде в Европа се появяват.

Изменение 261
Филип Де Бакер, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, 
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а

Определения

Единствено за целите на настоящия 
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регламент се прилагат следните 
определения:

а) „национални насърчителни банки 
или институции“ означава 
юридически лица, извършващи 
финансови дейности на 
професионална основа, на които 
държава членка е предоставила 
мандат, независимо дали на 
централно, регионално или местно 
равнище, да извършват публични 
дейности в областта на развитието 
или насърчаването;

б) „инвестиционни платформи“ 
означава дружества със специална 
инвестиционна цел, управлявани 
сметки, договорно съфинансиране или 
договорености за споделяне на риска, 
или договорености, установени по 
всякакъв друг начин, чрез които 
субектите насочват финансово 
участие за финансиране на редица 
инвестиционни проекти; 

в) „малки и средни предприятия“ или 
„МСП“ означава микро-, малките и 
средните предприятия, определени в 
Регламент 2003/361/EО. 

г) „дружества със средна пазарна 
капитализация“ означава юридически 
лица, които имат до 3000 служители 
и не са МСП;

д) „споразумение за ЕФСИ“ означава 
правният инструмент, чрез който 
Комисията и ЕИБ уточняват 
предвидените в настоящия регламент 
условия за управление на ЕФСИ.

е) „споразумение за ЕКЦВИ“ означава 
правният инструмент, чрез който 
Комисията и ЕИБ уточняват 
предвидените в настоящия регламент 
условия за управление на ЕКЦВИ.

ж) „допълняемост“ означава 
подкрепата, предоставена от ЕФСИ, 
за операции за преодоляване на 
несъвършества на пазара или 
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неоптимални инвестиционни 
ситуации, които не са могли да бъдат 
извършени в този период в рамките 
на обичайни инструменти на ЕИБ, 
без подкрепа от ЕФСИ, или в същата 
степен през този период в рамките на 
инструменти от ЕИФ и ЕС. 
Проектите, подкрепяни от ЕФСИ, 
макар че имат за цел създаване на 
работни места и растеж,обикновено  
са с по-висок риск от проектите, 
подкрепяни от обичайните операции 
на ЕИБ, и портфейлът на ЕФСИ е с 
по-висок риск от сегашния портфейл 
от инвестиции, подкрепяни от ЕИБ в 
рамките на нейните обичайни  
инвестиционни политики.

Or. en

Изменение 262
Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Комисията сключва споразумение с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) относно създаването на 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции („ЕФСИ“) в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 263
Кристиян Елер

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



AM\1053517BG.doc 171/195 PE551.907v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Комисията е оправомщена да бъде 
страна по споразумението за ЕФСИ
от името на Съюза, посредством 
делегиран акт в съответствие с член 
17, при условие че споразумението за 
ЕФСИ отговаря на изискванията на 
настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат от изключително административен 
характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. 
Споразумението следва да прилага тези решения. Споразумението за ЕФСИ следва да 
бъде прието чрез делегиран акт, за да разполага законодателят с подходящ надзор. 
Това се прилага също така за промените.

Изменение 264
Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1 a. Комисията е оправомщена да 
приема  на по-късен етап изменения 
на споразумението за ЕФСИ 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 17, при условие 
че измененията на споразумението за 
ЕФСИ отговарят на изискванията на 
настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат от изключително административен 
характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. 
Споразумението следва да прилага тези решения. Споразумението за ЕФСИ следва да 
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бъде прието чрез делегиран акт, за да  разполага законодателят с подходящ надзор.

Изменение 265
Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разпоредби, уреждащи създаването 
на ЕФСИ като отделен, ясно 
разпознаваем и прозрачен гаранционен 
механизъм, както и учредяването на 
отделна сметка, управлявана от ЕИБ;

a) мерки относно създаването на 
ЕФСИ, както и сумата и условията 
на финансовото участие, което ще 
бъде предоставено от ЕИБ, 
включително

(i) разпоредби, уреждащи създаването 
на ЕФСИ като отделен, ясно 
разпознаваем и прозрачен гаранционен 
механизъм, както и учредяването на 
отделна сметка, управлявана от ЕИБ, 
чиито операции са ясно разграничени 
от другите операции на ЕИБ;

(ii) сумата и условията за участие във 
финансирането, което се предоставя 
от ЕИБ чрез ЕФСИ и което следва да 
е не по-малко от 5 000 000 000 EUR 
под формата на гаранции или 
парични средства;

(iii) условията на финансирането или 
гаранциите, предоставяни от ЕИБ 
чрез ЕФСИ на Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“) и което 
не е по-малко от 5 500 000 000 EUR;

(iv) разпоредби, че ценообразуването 
на операции с гаранция от ЕС е в 
съответствие с общата политика на 
ценообразуване на ЕИБ;

Or. en

Обосновка

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат от изключително административен 
характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Затова 
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съответните разпоредби следва да бъдат част от регламента, а не от 
споразумението за ЕФСИ.  Съобразно с това са въведени подробни разпоредби.

Изменение 266
Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сумата и условията за участие във 
финансирането, което се предоставя 
от ЕИБ чрез ЕФСИ;

б) правилата за управление по 
отношение на ЕФСИ в съответствие 
с член 3 без да се засягат 
разпоредбите на Устава на 
Европейската инвестиционна банка, 
включително:

(i) състав и брой на членовете на 
Управителния съвет в съответствие 
с член 3 от настоящия регламент;

(ii) процедурата за назначаване на 
изпълнителния директор и заместник 
изпълнителния директор, тяхното 
възнаграждение и условия на труд, 
които следват разпоредбите относно 
персонала на ЕИБ, правилата и 
процедурите за замяната им в 
тяхната функция и за отчетността;    

(iii) процедурата за назначаване и 
освобождаване от длъжност на 
членовете на инвестиционния 
комитет, тяхното възнаграждение и 
условия на труд, процедурите при 
гласуване в инвестиционния 
комитет, определянето на кворум и 
разпределението на гласовете на 
всеки член и правила за 
предотвратяване на конфликти на 
интереси, засягащи членовете на 
Инвестиционния комитет;

(iv) изискването управителният 
съвет и инвестиционният комитет 
да приемат правилник за дейността 
си;
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Or. en

Обосновка

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат от изключително административен 
характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Затова 
съответните разпоредби следва да бъдат част от регламента, а не от 
споразумението за ЕФСИ.  Съобразно с това са въведени подробни разпоредби.

Изменение 267
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) условията на финансирането, 
предоставяно от ЕИБ чрез ЕФСИ на 
Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“);

в) разпоредби по отношение на 
гаранцията от ЕС, която е 
безусловна, неотменима гаранция при 
първо поискване в полза на ЕИБ, 
включително:  

(i) подробни правила относно 
предоставянето на гаранцията от ЕС 
в съответствие с член 7, 
включително условията за нейното 
покритие, определеното покритие на 
портфейлите от някои видове 
инструменти;

(ii) изискванията, според които 
възнаграждението за поемане на риск 
да се разпределя пропорционално 
между финансиращите субекти в 
зависимост от степента на поетия 
риск; 

iii) изискванията, според които 
изплащането на възнаграждението за 
Съюза и плащанията по гаранцията 
от ЕС се извършват своевременно и 
само след като са нетирани 
възнагражденията и загубите от 
операциите;

(iv) изисквания относно използването 
на гаранцията от ЕС в съответствие 
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с член 5 от настоящия регламент, 
включително условията за плащане, 
например конкретните времеви 
рамки, лихвите по дължими суми и 
необходимите споразумения за 
ликвидност;

(v) разпоредби и процедури за събиране 
на вземанията, които трябва да 
бъдат поверени на ЕИБ в 
съответствие с член 7, параграф 4;

Or. en

Обосновка

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат от изключително административен 
характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Затова 
съответните разпоредби следва да бъдат част от регламента, а не от 
споразумението за ЕФСИ.  Съобразно с това са въведени подробни разпоредби. 

Изменение 268
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) условията на финансирането, 
предоставяно от ЕИБ чрез ЕФСИ на 
Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“);

в) Сумата и условията на 
финансирането, предоставяно от ЕИБ 
чрез ЕФСИ на Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“) и което 
не е по-малко от 5 милиарда евро;

Or. en

Изменение 269
Кристиян Елер

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

г) правилата за управление по 
отношение на ЕФСИ в съответствие 
с член 3 без да се засягат 
разпоредбите на Устава на 
Европейската инвестиционна банка;

г) условията за одобрение от 
Инвестиционния комитет на 
използването на гаранцията от ЕС за 
отделни проекти в съответствие с 
настоящия регламент и по-специално 
член 2а;

Or. en

Обосновка

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат от изключително административен 
характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Затова 
съответните разпоредби следва да бъдат част от регламента, а не от 
споразумението за ЕФСИ.  Съобразно с това са въведени подробни разпоредби. 

Изменение 270
Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подробни правила относно 
предоставянето на гаранцията от ЕС 
в съответствие с член 7, 
включително нейния таван за 
покритие на портфейлите на някои 
видове инструменти, исканията за 
активиране на гаранцията от ЕС, 
които — с изключение на възможни 
загуби от акции — може да стават 
веднъж годишно след нетиране на 
печалбите и загубите от операциите, 
както и възнаграждението за нея и 
изискването възнаграждението за 
поемане на риск да се разпределя 
пропорционално между 
финансиращите субекти в 
зависимост от степента на поетия 
риск;

д) процедурите за представяне на 
инвестиционни предложения и за 
одобряване на предложения за 
използване на гаранцията от ЕС, 
включително: 
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i) процедурата за предаване на 
проектите на Инвестиционния 
комитет;

(ii) изискването процедурата за 
представяне и одобряване на 
предложения за използване на 
гаранцията от ЕС да не засяга 
правилата на ЕИБ за вземане на 
решения, установени съгласно Устава 
на Европейската инвестиционна 
банка;

(iii) правила, уточняващи 
допълнително преходните разпоредби 
по член 20, и по-специално начина, по 
който операциите, подписани от 
ЕИБ през периода, посочен в член 20, 
ще бъдат включени в покритието на 
гаранцията от ЕС; 

Or. en

Обосновка

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат от изключително административен 
характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Затова 
съответните разпоредби следва да бъдат част от регламента, а не от 
споразумението за ЕФСИ.  Съобразно с това са въведени подробни разпоредби. 

Изменение 271
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква e 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разпоредби и процедури за събиране 
на вземанията;

е) процедурите за представяне на 
инвестиционни предложения и за 
одобряване на предложения за 
използване на гаранцията от ЕС, 
включително: 

(i) процедурата за предаване на 
проектите на Инвестиционния 
комитет;
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(ii) изискването процедурата за 
представяне и одобряване на 
предложения за използване на 
гаранцията от ЕС да не засяга 
правилата на ЕИБ за вземане на 
решения, установени съгласно Устава 
на Европейската инвестиционна 
банка;

(iii) правила, уточняващи 
допълнително преходните разпоредби 
по член 20, и по-специално начина, по 
който операциите, подписани от 
ЕИБ през периода, посочен в член 20, 
ще бъдат включени в покритието на 
гаранцията от ЕС; 

Or. en

Обосновка

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат от изключително административен 
характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Затова 
съответните разпоредби следва да бъдат част от регламента, а не от 
споразумението за ЕФСИ.  Съобразно с това са въведени подробни разпоредби. 

Изменение 272
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изисквания относно използването 
на гаранцията от ЕС, включително в 
рамките на конкретни срокове и 
ключови показатели за изпълнение;

заличава се

Or. en

Обосновка

Подробните разпоредби, обхващащи този аспект, са включени по-горе.
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Изменение 273
Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 
Лопес, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изисквания относно използването на 
гаранцията от ЕС, включително в 
рамките на конкретни срокове и 
ключови показатели за изпълнение;

ж) изисквания относно използването на 
гаранцията от ЕС, като спазването на 
критериите за целите и 
допустимостта по член 5, параграф 2 
и член 5, параграф 2а, както и 
конкретни срокове и ключови 
показатели за изпълнение, 
включително директно създаване на 
работни места и участие на МСП ;

Or. en

Изменение 274
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изисквания относно използването на 
гаранцията от ЕС, включително в 
рамките на конкретни срокове и 
ключови показатели за изпълнение;

ж) изисквания относно използването на 
гаранцията от ЕС, включително в 
рамките на конкретни срокове, ключови 
проекти и области на финансиране, 
определени в член 5, параграф 2, и 
ключови показатели за изпълнение;

Or. en

Изменение 275
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) разпоредби относно необходимото за 
ЕКЦВИ финансиране в съответствие с
параграф 2, трета алинея;

з) разпоредби относно финансирането, 
необходимо за създаването и 
функционирането на ЕКЦВИ в 
съответствие с параграфи 2, 2а, 2б и 2в;

Or. en

Изменение 276
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) реда и условията на покритието на 
гаранцията от ЕС.

заличава се

Or. en

Обосновка

Подробните разпоредби, обхващащи този аспект, са включени по-горе.

Изменение 277
Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) всички други условия от 
административен или 
организационен характер, необходими 
за управлението на ЕФСИ.

Or. en
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Изменение 278
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В споразумението за ЕФСИ се 
предвижда наличието на ясно 
разграничение между операциите, 
извършени с подкрепа на ЕФСИ, и 
други операции на ЕИБ.

заличава се

Or. en

Обосновка

Подробните разпоредби, обхващащи този аспект, са включени по-горе.

Изменение 279
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В споразумението за ЕФСИ се 
предвижда наличието на ясно 
разграничение между операциите, 
извършени с подкрепа на ЕФСИ, и 
други операции на ЕИБ.

В споразумението за ЕФСИ се 
предвижда наличието на ясно 
разграничение между операциите, 
извършени с подкрепа на ЕФСИ, и 
други операции на ЕИБ. При все това 
се прилагат инвестиционните насоки 
и критерии, приети от ЕИБ на 23 
юли 2013 г.

Or. en

Изменение 280
Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В споразумението за ЕФСИ се 
предвижда свързаните с ЕФСИ 
дейности, извършвани от ЕИФ, да се 
управляват от ръководните органи на 
ЕИФ.

В споразумението за ЕФСИ се 
предвижда също:

а) свързаните с ЕФСИ дейности, 
извършвани от ЕИФ, да се управляват 
от ръководните органи на ЕИФ.

б) дължимото на Съюза 
възнаграждение от подкрепяните от 
ЕФСИ операции се вписва в общия 
бюджет на Съюза след приспадане на 
дължимите плащания за исканията 
за активиране на гаранцията от ЕС и 
представляват вътрешни целеви 
приходи, които се преразпределят 
пропорционално за програмите, за 
които средствата са били намалени 
за целите на създаването на 
Гаранционния фонд за ЕФСИ.

Or. en

Изменение 281
Ренато Сору, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В споразумението за ЕФСИ се 
предвижда свързаните с ЕФСИ 
дейности, извършвани от ЕИФ, да се 
управляват от ръководните органи на 
ЕИФ.

В споразумението за ЕФСИ се 
предвижда свързаните с ЕФСИ 
дейности, извършвани от ЕИФ, да се 
управляват от ръководните органи на 
ЕИФ в съответствие с разпоредбите 
на настоящия регламент, по-
специално член 5.
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Or. en

Изменение 282
Кристиян Елер

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

заличава се 

Or. en

Обосновка

Обратните постъпления в излишък и приходите, които надвишават целевия размер на 
гаранцията от ЕС, следва да бъдат повторно вписани в общия бюджет на Съюза и 
преразпределени за бюджетни редове, които първоначално са допринесли за 
Гаранционния фонд.

Изменение 283
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ), който да 
предоставя цялата необходима 
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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.

подкрепа за разработване на 
инвестиционни проекти, определени в 
член 5, в рамките на ЕИБ. ЕКЦВИ
надгражда съществуващите 
консултантски услуги на ЕИБ и на 
Комисията, за да предоставя 
консултантска подкрепа при подбора, 
подготовката и разработването на 
проекти, както и работи като единен
център за технически консултации за 
финансиране на проекти в рамките на 
Съюза. При предоставянето на 
подкрепа ЕКЦВИ обръща специално 
внимание на нуждите на малките 
проекти и проектите, насърчавани 
от градовете и органите за местно
управление. 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.

Or. en

Изменение 284
Кая Калас

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 
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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 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. 
Особено внимание следва да се обърне 
на информацията и подкрепата на 
иновативни предприемачи.

Or. en

Изменение 285
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради и 
да допълни съществуващите 
консултантски услуги на ЕИБ и на 
Комисията, при възможност по 
децентрализиран начин, 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 ЕФСИ. 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 и без да 
се накърнява компетентността на 
Комисията за надзор над прилагането 
на правото на Съюза, по въпроси на 
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законодателството на ЕС.

Or. en

Изменение 286
Кришианис Каринш
, 
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 
като се вземат предвид различията 
между държавите членки, по-
специално тези с по-слабо развити 
капиталови пазари.

Or. en

Изменение 287
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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, в 
области и сфери на законодателството 
и политиките на ЕС с особено 
значение за целите, определени в член 
5, параграф 2.

ЕКЦВИ предоставя целенасочена 
подкрепа в тези области, като се 
вземат предвид нуждите от 
техническа помощ и пропуските при 
изграждането на капацитет, без 
значение кога се появяват в Европа, 
независимо от географското им 
местоположение. 

Or. en

Обосновка

Консултантските услуги, предоставяни от ЕКЦВИ, следва да останат напълно със 
свободно предназначение:  Целта на Центъра е да преодолява пропуски в 
институционалния капацитет и да се занимава с изискванията за техническа помощ 
за разработването и подготовката на проекти винаги когато се появи такава 
необходимост в Европа. .
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Изменение 288
Клод Тюрмес
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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Moved to paragraph 2a

Изменение 289
Ренато Сору, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато

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 и включва 
партньори съгласно член 5 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013. ЕКЦВИ 
се опира в особено висока степен на 
добрите практики в програми като 
ELENA (Европейско подпомагане в 
областта на енергетиката на местно 
равнище), InnovFin (финансиране от 
ЕС за новатори) и EEЕF (Европейски 
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фонд за енергийна ефективност);

Or. en

Изменение 290
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

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, социални партньори и 
управляващите органи на европейските 
структурни и инвестиционни фондове.

Or. en

Изменение 291
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Предоставените от ЕКЦВИ 
услуги включват:

а) предоставяне на единно входящо 
звено за техническа помощ за 
органите и организаторите на 
проекти;

б) подпомагане на организаторите на 
проекти, когато е уместно, при 
усъвършенстването на техните 
проекти с цел изпълнение на 
критериите за допустимостта на 
проектите съгласно настоящия 
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регламент;

в) привличане на местния опит, за да 
се подпомогне подкрепата от ЕФСИ 
на цялата територия на Съюза;

г) предоставяне на платформа за 
партньорски обмен и споделяне на 
ноу-хау по отношение на развитието 
на проекти;

д) предоставяне на платформа за 
децентрализирана техническа помощ 
за групиране на малки проекти, най-
вече развивани от градовете и МСП в 
областта на енергийната 
ефективност в по-големи проекти, 
подходящи за хинансиране;

е) подпомагане на създаването на 
макрорегионални, национални или 
местни фондове за енергийна 
ефективност;

ж) предоставяне на платформи за 
децентрализирана техническа помощ 
за подкрепа на разработване на 
проекти на МСП, включително 
стартиращи предприятия и 
съпътстващи предприятия, и 
сътрудничеството им с 
университети и 
научноизследователски организации;

Or. en

Изменение 292
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. С оглед постигането на 
посочените в параграфи 1 и 2а цели 
ЕКЦВИ използва експертния опит на 
ЕИБ, Комисията, националните 
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насърчителни банки и управителните 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. При 
целесъобразност ЕКЦВИ пренасочва 
организаторите на проекти към тези 
субекти и насочва предоставянето на 
техническа  помощ чрез тези 
субекти.

Or. en

Изменение 293
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. За всяка гаранция, предоставена 
от ЕФСИ на инвестиционна 
платформа, ЕФСИ гарантира, че 
средствата са дадени за техническа 
помощ, възлизаща на най-малко 3% 
от гаранцията;  

Or. en

Изменение 294
Павел Теличка

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 

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

чрез парични средства. Броят на 
членовете на Управиелния съвет се 
разпределя между Комисията и ЕИБ 
въз основа на принципа на 
равнопоставеност. 

Or. en

Изменение 295
Гунар Хьокмарк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните вноски в ЕФСИ са 
подложени на същите правила като 
другите публични разходи и 
инвестиции, трябва да бъдат 
приоритет на бюджетната 
политика и не накърняват правилата 
на Пакта за стабилност.

Or. en

Изменение 296
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 а

Критерии за допустимост за 
използването на гаранцията от ЕС

В споразумението за ЕФСИ се 
предвижда ЕФСИ да подкрепя 
проекти, които:

а) са в съответствие с политиките 
на Съюза и са от съществено 
значение за превръщането на 
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икономиката на ЕС в интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 

б) са жизнеспособни от икономическа 
и техническа гледна точка,

в) осигуряват допълняемост и

г) увеличават до най-висока степен 
мобилизирането на капитал от 
частния сектор.

2. Освен това в споразумението за 
ЕФСИ се предвижда ЕФСИ да 
подпомага проекти, насочени към 
постигането на някоя от следните 
общи цели: 

а) научни изследвания, развитие и 
иновации, наред с останалото чрез 
оказване на финансова подкрепа за 
научноизследователска 
инфраструктура, пилотни и 
демонстрационни структури, 
сътрудничество между 
академичните среди и 
промишлеността, използване и 
навлизане на пазара на резултатите 
от научните изследвания, 
патентоване и трансфер на 
технологии; 

б) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
промишлените центрове; 
инфраструктурни проекти, свързани 
с околната среда, природните ресурси, 
градското развитие и социалната 
сфера;

в) информационни и комуникационни 
технологии, включително цифрова 
инфраструктура, по-специално 
широколентова и цифрова 
инфраструктура за индустриите на 
културата и творчеството;

г) разработване на енергийния сектор, 
включително енергийна 
инфраструктура, по-специално
енергийни междусистемни връзки, 
разширяване на използването на 
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енергията от възобновяеми 
източници и енергийната и 
ресурсната ефективност;

д) предоставяне на финансова 
подкрепа за дружества, както и за 
други субекти с до 3000 служители, 
със специален акцент върху МСП;

е) инвестиции в образование и 
обучение и в здравеопазване, иновации, 
творчество и култура;

Or. en

Обосновка

В настоящия регламент следва да бъдат посочени ясни критерии за допустимост. 
Оказването на принос за определени цели следва да бъде част от процеса за 
установяване на допустимостта на предложенията за проекти. Следователно 
целите на ЕФСИ също са преместени в настоящия член. 

Изменение 297
Филип Де Бакер, Кая Калас, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 
Федерлей, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а

Критерии за допустимост за 
използването на гаранцията от ЕС

В споразумението за ЕФСИ се 
предвижда ЕФСИ да подкрепя 
проекти, които:

а) са в съответствие с политиките 
на Съюза,

б) са жизнеспособни от икономическа 
и техническа гледна точка,

в) осигуряват допълняемост и

г) увеличават до най-висока степен, 
когато е възможно, мобилизирането 
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на капитал от частния сектор.

Or. en


