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Изменение 298
Сорин Моиса

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 299
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 
и рисковият профил на ЕФСИ в 
съответствие с целите по член 5, 
параграф 2. Управителният съвет избира 
един от своите членове за председател и 
трябва безусловно да спазва 
принципите на прозрачността, 
независимостта и демокрацията.

Or. it

Изменение 300
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 
той да бъде ръководен от Управителен 
съвет.

1a Управителният съвет определя 
стратегическата ориентация, 
стратегическото разпределение на 
активите, както и оперативните 
политики и процедури, включително 
инвестиционната политика във връзка с 
проекти, които могат да бъдат 
подпомогнати от ЕФСИ, и рисковия 
профил на ЕФСИ в съответствие с
настоящия регламент и определя  с 
тази цел инвестиционни насоки за 
използването на гаранцията от ЕС, 
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които да се изпълняват от 
Инвестиционния комитет.

Or. en

Обосновка

Инвестиционните насоки ще съдържат съществени и ключови елементи за 
реализирането на ЕФСИ и поради това следва да се споменат в настоящия 
регламент. Контролът чрез законодателя следва да се осигури чрез приемане на 
насоките в делегиран акт.

Изменение 301
Гунар Хьокмарк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Управителният съвет носи 
отговорността да подбира 
инвестиции, които могат да имат 
възвръщаемост и да създадат 
икономически растеж чрез 
привличане на още инвестиции.

Or. en

Изменение 302
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 17 
относно инвестиционните насоки.

Or. en
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Обосновка

Инвестиционните насоки ще съдържат съществени и ключови елементи за 
реализирането на ЕФСИ. Поради това контролът посредством законодателя следва 
да се осигури чрез приемане на насоките в делегиран акт.

Изменение 303
Филип Де Бакер, Кая Калас, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 
Федерлей, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Управителният съвет взема 
решенията с консенсус.

Or. en

Изменение 304
Кристиан Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на Управителния съвет са 
членове на Комисията. Членът на 
Комисията, отговорен по въпросите 
на изследванията, науката и 
иновациите, е един от членовете на 
Управителния съвет.

Or. en
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Изменение 305
Кристиан Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет избира един от 
своите членове за председател.

Or. en

Обосновка

Заличава се по-горе, въвежда се отново тук.

Изменение 306
Филип Де Бакер, Кая Калас, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 
Федерлей

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 307
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 308
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 309
Филип Де Бакер, Кая Калас, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 
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Федерлей, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващият директор докладва 
всяко тримесечие пред Управителния 
съвет за дейността на ЕФСИ.

Управляващият директор докладва 
всяко тримесечие пред Управителния 
съвет и Европейския парламент за 
дейността на ЕФСИ.

Or. en

Изменение 310
Алдо Патричело

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 311
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изпълнителният директор и 
заместник изпълнителният директор
се назначават от Управителния съвет по 
съвместно предложение на Комисията и 
на ЕИБ след обвързващо становище на 
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подновяване. Парламента, на основата на 
принципите на прозрачността, 
независимостта и демокрацията, за 
тригодишен мандат с възможност за 
подновяване.  

Or. it

Изменение 312
Антонио Таяни, Фулвио Мартушело

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Тъй като Европейската инвестиционна банка вече ще носи отговорност за подбора на 
проектите и процедурата за предоставяне на финансова помощ, равнището на 
отговорност и анализ на проектите от Инвестиционния комитет следва да се изясни 
с цел да се избегне ненужното дублиране на работата, извършвана от ЕИБ.

Изменение 313
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE



AM\1053527BG.doc 11/125 PE551.908v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 314
Мартина Вернер, Тереза Грифин, Йепе Кофод, Джуд Къртън-Дарлинг

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) по член 5;

б) в съответствие с целите в 
областта на климата и 
енергетиката за 2020 г., 2030 г. и 
2050 г.; за да се избегне 
застрашаването на тези цели или 
създаването на ефекти на блокиране в 
технологии, производствени процеси 
или инфраструктури, които са 
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изложени на риск да загубят 
възвръщаемостта си;

в) с доказуема икономическа, 
обществена и устойчива добавена 
стойност при насърчаването на 
иновациите, уменията, заетостта и 
конкурентоспособността в ЕС;  и

г) независимо от мястото на тяхното 
извършване.

Or. en

Изменение 315
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Инвестиционен комитет 
към ЕФСИ, който отговаря за 
разглеждането на потенциални 
операции в съответствие с 
инвестиционните политики на ЕФСИ и 
за одобряването на подкрепата на 
гаранцията от ЕС за операции по член 5, 
независимо от мястото на тяхното 
извършване, но като се дава 
приоритет на тези области от 
държавите членки, които са особено 
засегнати от кризата.

Or. it

Изменение 316
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

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

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

Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Инвестиционен комитет 
към ЕФСИ, който отговаря за 
разглеждането на потенциални 
операции в съответствие с 
инвестиционните политики на ЕФСИ и 
за одобряването на подкрепата на 
гаранцията от ЕС за операции по член 5, 
като по подходящ начин се включват 
социалните партньори в процеса на 
вземане на решения.

Or. en

Изменение 317
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Инвестиционен комитет 
към ЕФСИ, който отговаря за 
разглеждането на потенциални 
операции в съответствие с 
инвестиционните политики на ЕФСИ и 
за одобряването на подкрепата на 
гаранцията от ЕС за операции по член 5, 
независимо от мястото на тяхното 
извършване, като се взема под 
внимание принципът за цялостно 
хармонично развитие на всички 
региони на Съюза.

Or. en

Изменение 318
Антонио Таяни, Фулвио Мартушело
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Не е ясно дали съществува необходимост от подобен Инвестиционен комитет (ИК) и 
има потенциален риск тази структура да забави целия процес на одобряване на 
проекти, обхванати от ЕФСИ.  Ето защо изглежда уместно да се намали броят 
експерти, които ще участват в ИК.

Изменение 319
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от
десетима независими експерти и
изпълнителния директор. 
Независимите експерти са с високо ниво 
на подходящ пазарен опит в областта на 
проектното финансиране в 
приоритетните области, определени 
в член 5, параграф 2, и се назначават от 
Управителния съвет за тригодишен 
мандат, който може да бъде подновяван.

Or. en



AM\1053527BG.doc 15/125 PE551.908v01-00

BG

Изменение 320
Кришианис Каринш

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от
осем независими експерти и
изпълнителния директор. 
Независимите експерти са с високо ниво 
на подходящ пазарен опит в областта на 
проектното финансиране и се 
назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван. Експертите се 
назначават по открита и прозрачна 
процедура за подбор.

Решенията, вземани от 
инвестиционния комитет, не се 
влияят от никаква неправомерна 
намеса.

Or. en

Изменение 321
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
изпълнителния директор. 
Независимите експерти са с високо ниво 
на подходящ пазарен опит в областта на 
проектното финансиране и се 
назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван. Трима от тези експерти 
трябва да имат значителен опит в 
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национална банка за развитие.

Or. fr

Изменение 322
Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 
Лопес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от
поне шестима независими експерти и
изпълнителния директор.
Независимите експерти са с високо ниво 
на подходящ пазарен опит в проектното 
финансиране в областите на 
инвестиционни проекти, изброени в 
член 5, параграф 2, и с висока степен 
на осведоменост за 
научноизследователските и 
иновационните предизвикателства в 
тези области.

Инвестиционният комитет се 
назначава от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Or. en

Обосновка

За подпомагане на прехода към интелигентна, устойчива и декарбонизирана 
икономика проектите трябва да имат значителен компонент на научни изследвания и 
иновации. Експертите трябва да бъдат осведомени за предизвикателствата в тези 
области и техния потенциал за по-нататъшен растеж.

Изменение 323
Михал Бони, Ламберт ван Нистелрой, Данута Мария Хюбнер, Йежи Бузек, 
Маркус Пипер, Шон Кели
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от 
дванадесет независими експерти и 
изпълнителния директор. 
Независимите експерти са с високо ниво 
на подходящ пазарен опит в областта на
проектното финансиране в областите, 
посочени в член 5, параграф 2, както и 
на географските пазари в рамките на 
Съюза.

Инвестиционният комитет се 
назначава от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се промени броят на членовете на Инвестиционния комитет (ИК) с 
цел да се осигури правилното функциониране на този орган. Увеличаването на броя на 
членовете до 12 със сигурност ще направи работата на Комитета по-ефективна. 
Освен това би се дало възможност за използване на дори още по-голям интелектуален 
потенциал на членовете, защото увеличаването на броя на членовете може да 
осигури увеличаване на броя на сферите, в които се специализират членовете, и 
разширен обхват на познанията относно различните пазари, сектори и специфичното 
положение в определени държави членки.

Изменение 324
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
изпълнителния директор.
Независимите експерти са с високо ниво 
на подходящ пазарен опит в областта на 



PE551.908v01-00 18/125 AM\1053527BG.doc

BG

се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

проектното финансиране и в един или 
повече от секторите, изброени в член 
5, параграф 2 от настоящия 
регламент;  те се назначават от 
Управителния съвет за тригодишен 
мандат, който може да бъде подновяван.

Or. fr

Изменение 325
Кая Калас

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
изпълнителния директор.
Независимите експерти са с високо ниво
на подходящ пазарен опит в областта на 
проектното структуриране и 
проектното финансиране. 
Инвестиционният комитет 
разполага с експертни знания в 
различни сектори с особен акцент 
върху научноизследователската и
развойната дейност, енергетиката, 
ИКТ и транспорта. Той се назначава
от Управителния съвет за тригодишен 
мандат, който може да бъде подновяван.

Or. en

Изменение 326
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

осем независими експерти и
изпълнителния директор.
Независимите експерти са с високо ниво
на подходящ пазарен опит в областта на 
проектното финансиране в общ план, а 
където е възможно и конкретно в 
областите на политики, посочени в 
член 5а, параграф 2. Те се назначават от 
Управителния съвет за мандат с 
продължителност до три години, 
който може да бъде подновяван и не 
може да надвишава общо шест 
години.

Or. en

Изменение 327
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от
дванадесет независими експерти и
изпълнителния директор, избрани чрез 
открита и прозрачна процедура за 
подбор. Независимите експерти са с
високо ниво на подходящ пазарен опит 
в областта на проектното финансиране, 
обширни познания за секторите и
географските пазари на Съюза и се 
назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Or. en

Изменение 328
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима експерти и изпълнителния
директор. Експертите се избират на 
основата на подходящите знания и
опит в областта на управлението на
проектното финансиране и на 
политиката по заетостта, 
индустриалната политика, 
енергетиката и научните изследвания 
и иновациите. Те се назначават от 
Управителния съвет за тригодишен 
мандат, който може да бъде подновяван.

Or. en

Изменение 329
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти, 
подбрани на основата на своето 
високо ниво на подходящи пазарни 
знания и опит в областта на проектното 
финансиране и в секторните области, 
обхванати в настоящия регламент, 
както и изпълнителния директор. 
Независимите експерти се назначават 
от Управителния съвет след одобрение 
от компетентната парламентарна 
комисия за тригодишен мандат.

Or. it
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Изменение 330
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти, 
включително в областта на 
заетостта и социалните въпроси и в 
областта на околната среда, и 
включва представители на научната 
общност, както и изпълнителния
директор. Независимите експерти са с
високо ниво на подходящ пазарен опит 
в областта на проектното финансиране, 
включително в областта на 
заетостта и социалните въпроси и в 
областта на околната среда, и сред 
тях се включват представители на 
научната общност, и се назначават от 
Управителния съвет за тригодишен 
мандат, който може да бъде подновяван.

Or. pt

Изменение 331
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
изпълнителния директор. 
Независимите експерти са с високо ниво 
на подходящ пазарен опит в областта на 
проектното финансиране, както и на 
регионалното икономическо и 
социално развитие, и се назначават от 
Управителния съвет за тригодишен 
мандат, който може да бъде подновяван.
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Or. en

Изменение 332
Филип Де Бакер, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, 
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинеи 2 а, 2 б и 2 в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Експертите на Инвестиционния 
комитет се назначават след открита 
и прозрачна процедура за подбор. С 
назначаването на експертите в 
Инвестиционния комитет 
Управителният съвет осигурява 
разнообразието на състава на 
Инвестиционния комитет, така че 
той да разполага с широки знания за 
секторите, обхванати в член 2а, и 
географските пазари в рамките на 
Съюза.

Управителният съвет на ЕФСИ 
упражнява надзор върху изпълнението 
на целите на ЕФСИ.

Когато участват в дейностите на 
Инвестиционния комитет, неговите 
членове изпълняват задълженията си 
безпристрастно и в интерес на 
ЕФСИ. При прилагането на 
приетите от Управителния съвет 
насоки и вземането на решения за 
използване на гаранцията от ЕС те 
не искат и не приемат указания от 
ЕИБ, институциите на Съюза, 
държавите членки или от друг 
публичен или частен орган. Въвеждат 
се подходящи организационни мерки, 
които осигуряват оперативната 
независимост на Инвестиционния 
комитет, без да се засяга оказването 
от служителите на ЕИБ на 
аналитична, логистична и 
административна подкрепа за 
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Инвестиционния комитет.

Or. en

Изменение 333
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Споразумението за ЕФСИ 
предвижда създаването на 
Платформа на гражданското 
общество за по-добро инвестиране, 
която повтаря структурата на 
Инвестиционния комитет. Тя 
отговаря за наблюдението на 
операциите на ЕФСИ по 
финансиране, по-специално по 
отношение на спазването на членове 
1 и 5, и дава препоръки на 
Инвестиционния комитет.

Or. en

Изменение 334
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът предоставя гаранция на ЕИБ за 
операции по финансиране или 
инвестиции, извършвани в рамките на 
Съюза, в съответствие с приложното 
поле на настоящия регламент
(„гаранция от ЕС“). Гаранцията от ЕС се 
предоставя при поискване във връзка с 
инструментите по член 6.

Съюзът предоставя гаранция на ЕИБ за 
операции по финансиране или 
инвестиции, извършвани в рамките на 
Съюза, в съответствие с приложното 
поле на настоящия регламент
(„гаранция от ЕС“). Гаранцията от ЕС е 
безусловна, неотменима гаранция при 
първо поискване в полза на ЕИБ.   
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Гаранцията от ЕС се предоставя при 
поискване във връзка с инструментите 
по член 6.

Or. en

Изменение 335
Симона Бонафе, Ренато Сору, Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът предоставя гаранция на ЕИБ за 
операции по финансиране или 
инвестиции, извършвани в рамките на 
Съюза, в съответствие с приложното 
поле на настоящия регламент
(„гаранция от ЕС“). Гаранцията от ЕС се 
предоставя при поискване във връзка с 
инструментите по член 6.

Съюзът предоставя неотменима и 
безусловна гаранция за операции по 
финансиране или инвестиции, 
извършвани в рамките на Съюза, 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, установена в приложение 
II към Договора за функционирането 
на Европейския съюз, в съответствие с 
приложното поле на настоящия 
регламент („гаранция от ЕС“).
Гаранцията от ЕС се предоставя при 
поискване във връзка с инструментите 
по член 6.

Or. en

Изменение 336
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Гаранцията от ЕС може да се 
предоставя за операции по 
финансиране и инвестиране от ЕИБ, 
за които е подписан договор между 
ЕИБ или ЕИФ и бенефициента или 
финансовия посредник до ... .

_________

* OВ: моля, въведете датата, 
съответна на 3 години след влизането 
в сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишни изменения относно ограничения период за подписване на 
ЕФСИ.

Изменение 337
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) са съгласувани с Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и с целите на „ЕС 2020“;
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б) са жизнеспособни от икономическа 
и техническа гледна точка;

в) осигуряват допълняемост и

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

Or. en

Изменение 338
Марек Юзеф Грубарчик, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 339
Ренато Сору

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 

Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 



AM\1053527BG.doc 27/125 PE551.908v01-00

BG

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

инвестиции, насочени към подпомагане 
на прехода към интелигентна, 
устойчива и декарбонизирана 
икономика и към ускоряване на 
прехода към цифрова икономика, на 
основата на интелигентното 
използване на новите налични 
технологии, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

Or. en

Изменение 340
Кая Калас

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. ЕФСИ е насочен към 
проекти с по-висок риск, отколкото 
съществуващите инструменти или 
програми на Съюза и ЕИБ, за да се 
гарантира допълващият характер 
спрямо съществуващите операции. 
Тези операции са съгласувани с 
политиките на Съюза и се извършват в 
подкрепа на някоя от следните общи 
цели:

Or. en
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Изменение 341
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 342
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, предназначени да 
увеличат устойчивостта на Съюза и 
да ускорят прехода към кръгова 
икономика на съвместното 
потребление и с ниски въглеродни 
емисии, и одобрени от Инвестиционния 
комитет по член 3, параграф 5, или за 
финансиране на ЕИФ за операции на 
ЕИБ по финансиране и инвестиции в 
съответствие с член 7, параграф 2. Тези 
операции са съгласувани с политиките 
на Съюза и се извършват в подкрепа на 
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някоя от следните общи цели:

Or. it

Изменение 343
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Целите са преместени в член 2а.

Изменение 344
Едуар Мартен, Изабел Тома, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 

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

за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели и се подреждат по 
приоритет в зависимост от техните 
положителни вторични ефекти (т.е. 
не само възвръщаемостта на 
инвестициите за източника на 
финансиране на проекта, но и 
създаване на работни места и в по-
общ план ползите за социалните и 
географските области, в които 
осъществява дейност този 
източник):

Or. fr

Изменение 345
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 346
Кристиан Елер

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Целите са преместени в член 2а.

Изменение 347
Чаба Молнар

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
промишлените центрове; развитие на 
енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки за 
постигане на напълно интегриран 
вътрешен пазар на енергия; развитие 
на цифровата инфраструктура;

Or. en

Изменение 348
Иван Яковчич

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

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

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

Or. hr

Изменение 349
Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон 
Руис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 350
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

взаимодействие с предвидената 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013;

Or. en

Изменение 351
Мартина Вернер, Бернд Ланге

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта (особено в 
промишлените центрове);

Or. de

Изменение 352
Шон Кели, Бенд Бендсен 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
промишлените центрове; развитие на 
енергетиката, по-специално
електроенергийните  и газовите
междусистемни връзки, схемите за 
централно отопление и проектите за 
енергийна ефективност; развитие на 
цифровата инфраструктура;

Or. en
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Обосновка

The Commission’s Communication COM(2015)80 outlined that the right infrastructure is a 
precondition for completing the internal energy market. For this reason, emphasis should be 
put on increasing electricity and gas interconnections to achieve the electricity 
interconnection target of 10% and improving the security of gas supply to each MS. However, 
the internal energy market cannot be completed if only based on electricity and gas and so a 
true internal energy market should cover heating as well. District heating systems can supply 
heat to consumers that would otherwise be wasted and can provide an infrastructure to help 
increase the share of renewables in our energy mix. Communication COM(2015)80 also 
highlights the importance of energy efficiency and the need to treat it as an energy source in 
its own right, representing the value of the energy saved.

Изменение 353
Андраш Дюрк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) развитие на инфраструктурата;

Or. en

Изменение 354
Кристиян Елер, Нина Гил, Перванш Берес, Мартина Длабайова, Хелга Трюпел

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
промишлените центрове; развитие на 
енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки; 
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развитие на цифровата инфраструктура; развитие на цифровата инфраструктура, 
и по-специално широколентова и 
цифрова инфраструктура за 
индустриите на културата и 
творчеството;

Or. en

Изменение 355
Кришианис Каринш, Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
промишлените центрове; развитие на 
енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки и 
други проекти, съгласувани с 
приоритетите на Енергийния съюз; 
развитие на цифровата инфраструктура;

Or. en

Изменение 356
Кая Калас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Синхронизирането спрямо останалата част на ЕС на електроенергийните системи 
на държавите членки, които са „енергийни острови“, трябва да бъде приоритет, за 
да се постигне функциониращ Енергиен съюз.

Изменение 357
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) развитие на транспортния сектор, 
насърчаващо интермодалността, 
ефективността и устойчивостта, 
като се обръща особено внимание на
промишлените центрове;

Or. it

Изменение 358
Йежи Бузек, Кристиан Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) развитие на транспортна 
инфраструктура, особено в 
промишлените центрове;

Or. en
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Изменение 359
Ан Сандер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
промишлените центрове; развитие на 
енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки, и
на цифровата инфраструктура, по-
специално достъп до високоскоростен 
интернет в селските райони;

Or. fr

Изменение 360
Фредрик Федерлей, Филип Де Бакер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 361
Мартина Вернер, Бернд Ланге

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

aa) развитие на цифровата 
инфраструктура, особено в селските 
райони, на информационните и 
телекомуникационните технологии и 
на иновации, по-специално по 
отношение на цифровизацията на 
веригата на добавената стойност в 
индустрията;

Or. de

Обосновка

Една устойчива реиндустриализация на Европейския съюз в съответствие с целта на 
Комисията да се увеличи приносът на промишлеността за БВП на 20% до 2020 г., 
може да се постигне само чрез технологично лидерство на европейските дружества. 
Цифровизацията на веригата на добавената стойност – „четвъртата индустриална 
революция“ – ни поставя огромно предизвикателство. Европейският фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ) следва по-специално да подпомага МСП при 
преминаването през тази промяна.

Изменение 362
Йепе Кофод, Тереза Грифин, Мартина Вернер, Джуд Къртън-Дарлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) развитие на устойчива 
инфраструктура в областта на 
енергетиката, по-конкретно в 
електроенергийни междусистемни 
връзки, интелигентни мрежи на 
равнище разпределение и съхранение 
на енергия;

Or. en



AM\1053527BG.doc 39/125 PE551.908v01-00

BG

Изменение 363
Кая Калас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) развитие на телекомуникационна 
инфраструктура, по-специално 
широколентови мрежи и 
инфраструктура за цифрови услуги.

Or. en

Обосновка

Не съществува определение за цифрова инфраструктура в програмите на ЕС; 
следователно е по-ясно да се използва определението, изложено в насоките на МСЕ за 
телекомуникационните мрежи в настоящото законодателно предложение.

Изменение 364
Ренато Сору, Патриция Тоя, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) развитие на центрове за знания и 
обучение, които съдържат голяма 
концентрация на цифрови и 
предприемачески умения, за да се 
създаде благоприятен цикъл на 
развитие, насочен към развитието на 
силни иновативни дружества в нови, 
високотехнологични сектори; 

Or. en

Изменение 365
Йежи Бузек, Кристиян Елер, Кришианис Каринш
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) развитие и модернизация на 
енергийния сектор, увеличаване на 
неговата конкурентоспособност и 
засилване на сигурността на 
енергийните доставки, включително 
пълно използване на местните 
енергийни източници; разработване, в 
съответствие с целите на Съюза по 
отношение на климата, на 
технологии с ниски емисии, 
включително технологии за чисти 
въглища;

Or. en

Изменение 366
Изабел Тома

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) създаване на работни места;

Or. fr

Изменение 367
Мартина Вернер, Бернд Ланге

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) развитие на устойчива 
инфраструктура в областта на 
енергетиката, по-конкретно по 
отношение на междусистемните 
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връзки, интелигентните мрежи за  
разпределение на енергия и 
съхранението на енергия;

Or. de

Изменение 368
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 369
Кристиан Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Целите са преместени в член 2а.
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Изменение 370
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) инвестиции в образование и 
обучение, в  секторите на културата 
и творчеството и в предоставянето 
на обществени здравни услуги;

Or. en

Изменение 371
Мартина Вернер, Бернд Ланге

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност;

Or. de

Изменение 372
Андраш Дюрк

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

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

б) научноизследователска и развойна 
дейност и иновации;

Or. en

Изменение 373
Кристиян Елер, Нина Гил, Перванш Берес, Мартина Длабайова, Хелга Трюпел

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 374
Миапетра Кумпула-Натри

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност, цифровизация, иновативни 
пилотни проекти и иновации;
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Or. en

Изменение 375
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) инвестиции в образование и 
обучение, професионално обучение,
здравеопазване, научни изследвания и 
разработване на устойчиви 
технологии, продукти и услуги,
информационни и комуникационни 
технологии и иновации, предназначени 
за постигане на целите на ЕС в 
областта на енергетиката и 
околната среда за 2020 г., 2030 г. и 
2050 г., така че да се ускори преходът 
към кръгова икономика на 
съвместното потребление и с ниски 
въглеродни емисии;

Or. it

Изменение 376
Филип Де Бакер, Кая Калас, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 
Федерлей, Павел Теличка

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност включително 
научноизследователска 
инфраструктура; информационни и 
комуникационни технологии и 
иновации;
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Or. en

Изменение 377
Патриция Тоя

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) инвестиции в образование и 
обучение, цифрови умения, цифрово 
обучение и цифрова грамотност, 
култура, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност, информационни и 
комуникационни технологии и 
иновации;

Or. en

Изменение 378
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) инвестиции в научни изследвания, 
развойна дейност и иновации съгласно 
специфичните цели, определени в 
Регламент (ЕС) № 1291/2013;

Or. en

Изменение 379
Михал Бони, Ламберт ван Нистелрой, Данута Мария Хюбнер, Карлуш Зориню, 
Пилар дел Кастильо Вера, Йежи Бузек, Маркус Пипер, Кришианис Каринш
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подобряване и насърчаване на 
интелигентното използване на ИКТ и 
на интегрирането на МСП в 
цифровите вериги за създаване на 
стойност;

Or. en

Изменение 380
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми 
източници и подобряване на 
енергийната и ресурсната 
ефективност;

заличава се

Or. en

Изменение 381
Кристиан Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми 
източници и подобряване на 
енергийната и ресурсната 
ефективност;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Целите са преместени в член 2а.

Изменение 382
Чаба Молнар

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност в 
съответствие със заключенията на 
Европейския съвет относно рамката 
за политиката в областта на 
климата и енергетиката до 2030 г., 
приети на 23 и 24 октомври 2014 г.;

Or. en

Изменение 383
Марек Юзеф Грубарчик

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници, 
местни енергийни ресурси и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

Or. en

Изменение 384
Хосе Бланко Лопес, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон 
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Руис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност, като се 
отделя специално внимание на 
проекти за подобряване на 
енергийната ефективност в сгради за 
социални жилища;

Or. es

Изменение 385
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми 
източници и подобряване на 
енергийната и ресурсната 
ефективност;

в) развитие на енергийната система в 
съответствие с член 194, параграф 1 
от Договора в следните сектори:

- електроенергийни междусистемни 
връзки в съответствие с проектите 
от общ интерес, определени съгласно 
Регламент (ЕС) № 1316/2013, 
включително свързване към мрежата 
на ветроенергийните инсталации в 
морето;

- инвестиции в областта на 
енергийната ефективност, насочени 
към прилагане на целите за енергийна 
ефективност съгласно директиви 
2012/27/ЕС и 2010/31/ЕС;
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- разширяване на използването на 
енергия от възобновяеми източници, 
включително проекти в резултат на 
прилагането на механизмите за 
сътрудничество в областта на 
енергията от възобновяеми 
източници, създадени по силата на 
Директива 2009/28/ЕО, по-специално в 
областта на ветроенергийните 
инсталации в морето;

Or. en

Изменение 386
Мартина Вернер, Тереза Грифин, Йепе Кофод, Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър 
Муди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници,
подобряване на енергийната
ефективност и ресурсната 
ефективност, с особен акцент върху 
намаляването на търсенето на 
енергия посредством управление на 
търсенето и саниране на сгради;

Or. en

Изменение 387
Сорин Моиса

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 

в) инвестиции в енергетика, 
разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници,
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ресурсната ефективност; подобряване на енергийната
ефективност и ресурсната 
ефективност, с особен акцент върху 
намаляването на търсенето на 
енергия посредством управление на 
търсенето и саниране на сгради;

Or. ro

Изменение 388
Андраш Дюрк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми 
източници и подобряване на 
енергийната и ресурсната 
ефективност;

в) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
информационни и комуникационни 
технологии;

Or. en

Изменение 389
Пилар дел Кастильо Вера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност; включително 
мерки срещу загубите на енергия при 
преноса по мрежите и разработване 
на свързани с енергията интернет 
технологии и приложения на ИКТ с 
ниска въглеродна интензивност.

Or. en
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Изменение 390
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и спестяване;

Or. en

Изменение 391
Кришианис Каринш, Йежи Бузек, Кристиян Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност съгласно 
целите на Съюза;

Or. en

Изменение 392
Миапетра Кумпула-Натри

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници, 
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подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

чисти технологии, подобряване на 
енергийната ефективност и ресурсната 
ефективност.

Or. en

Изменение 393
Иън Дънкан

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници, 
като например инсталации в морето 
за генериране на електроенергия от 
вълните и вятъра, и подобряване на 
енергийната и ресурсната ефективност;

Or. en

Изменение 394
Джуд Къртън-Дарлинг, Клеър Муди, Тереза Грифин

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) развитие на електроенергийните 
междусистемни връзки, включително 
свързване на мрежите с 
ветроенергийните инсталации в 
морето; разширяване на използването 
на капацитета на енергията от 
възобновяеми източници, включително 
проекти в резултат от прилагането 
на механизмите за сътрудничество 
съгласно Директивата за енергията 
от възобновяеми източници, по-
специално по отношение на 
генерирането на енергия от 



AM\1053527BG.doc 53/125 PE551.908v01-00

BG

ветроенергийни инсталации в 
морето;

Or. en

Изменение 395
Шон Кели, Бенд Бендсен 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници,
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност, по-специално 
чрез инициативи за намаляване на 
търсенето на енергия и саниране на 
сгради;

Or. en

Изменение 396
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност, като се 
отделя специално внимание на мерки 
за изолиране на индустриални 
съоръжения и на сгради;

Or. it
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Изменение 397
Павел Теличка, Филип Де Бакер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми и 
неконвенционални източници; както и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

Or. en

Изменение 398
Симона Бонафе, Ренато Сору, Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност, с особен 
акцент върху проекти за инвестиции 
в укрепването на кръговата 
икономика.

Or. en

Изменение 399
Патриция Тоя

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
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подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност и на 
иновативни, свързани с качеството и 
устойчиви обществени поръчки;

Or. en

Изменение 400
Фредрик Федерлей, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност, като се взема 
предвид регионалният потенциал за 
интелигентни инвестиции;

Or. en

Изменение 401
Изабел Тома, Силви Гийом

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) развитие на синия растеж 
съгласно определението в 
съобщението на Комисията 
COM(2012)04941a, и по-специално в 
областта на фундаменталните 
научни изследвания, 
научноизследователската и развойна 
дейност, събирането на данни, 
обучението, стартиращите 
предприятия, опазването на 
околната среда и пускането на пазара 
на иновационни продукти и процеси.
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__________________
1a Съобщение на Комисията от 13 
септември 2012 г. „Син 
растеж:Възможности за устойчив 
растеж в морските дейности и 
корабоплаването“, COM(2012)0494.  

Or. fr

Изменение 402
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 403
Кристиан Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Целите са преместени в член 2а.
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Изменение 404
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) проекти в сферата на опазването на
околната среда, инфраструктурата за 
управление на околната среда, 
опазването на природните ресурси и 
укрепването на екосистемните 
услуги, устойчивото градско развитие 
и социалния сектор;

Or. en

Изменение 405
Андраш Дюрк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) развитие на енергийния сектор с 
особен акцент върху енергийната 
ефективност;

Or. en

Изменение 406
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

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

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

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

Or. it

Изменение 407
Патриция Тоя

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) инфраструктурни и иновационни
проекти в областите на цифровия 
единен пазар, цифровата публична 
администрация и цифровите 
обществени поръчки, околната среда, 
природните ресурси, градското развитие 
и социалната сфера;

Or. en

Изменение 408
Ан Сандер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) инфраструктурни проекти, свързани с 
околната среда, природните ресурси, 
градското развитие, развитието на 
граничните райони и социалната
политика;

Or. fr
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Изменение 409
Изабел Тома, Едуар Мартен, Силви Гийом

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 410
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) разработване на промишлени 
производствени възможности или 
вериги за доставка на технологии в 
цяла Европа, за да се гарантира 
водещата технологична роля на 
Европа в сектори като 
фотоволтаичните елементи;

Or. en

Изменение 411
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) инвестиции в проекти на 
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публичния и частния сектор за 
ресурсна ефективност;

Or. en

Изменение 412
Изабел Тома, Силви Гийом, Едуар Мартен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) областта на социалната 
политика, особено градското 
измерение, социалните жилища, 
приемането на мигранти и 
жилищното настаняване на 
маргинализирани общности;

Or. fr

Изменение 413
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 414
Кристиан Елер

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Целите са преместени в член 2а.

Изменение 415
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) осигуряване на финансова подкрепа 
за МСП, като се включват 
стартиращи предприятия и 
съпътстващи предприятия, както и 
предприятия със средна степен на 
капитализация, включително рисково 
финансиране за осигуряване на 
оборотен капитал.

Or. en

Изменение 416
Кая Калас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) осигуряване на финансова подкрепа 
за дружествата по член 1, параграф 1, 

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

включително рисково финансиране за 
осигуряване на оборотен капитал, 
както е подходящо за различните 
етапи на развитие на дружествата.

Or. en

Обосновка

Иновационните дружества, като например стартиращите предприятия, се нуждаят 
от различни видове финансиране според това дали продуктът е на етапа на 
прототип или има база и реализира печалба, или за следващите етапи на развитие. 
Поради това налице е необходимост от финансова подкрепа за тези различни етапи 
на развитие.

Изменение 417
Андраш Дюрк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 418
Чаба Молнар

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) инвестициите, подкрепяни от 
ЕФСИ,  водят в максимална степен 
до създаване на качествени работни 
места и засилване на 
икономическото, социалното и 
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териториалното сближаване, по-
специално като се вземат надлежно 
предвид потребностите от 
финансиране в държавите, засегнати 
от кризата, чрез подходящо 
използване на наличните финансови 
инструменти

Or. en

Изменение 419
Филип Де Бакер, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, 
Павел Теличка

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) всякакъв проект, попадащ в 
обхвата на целите, посочени в 
членове 3 и 4 от Регламент (EС) 
№ 1316/2013;

Or. en

Изменение 420
Филип Де Бакер, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, 
Павел Теличка

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) всякакъв проект, попадащ в 
обхвата на целите, посочени в член 5 
от Регламент (EС) № 1291/2013.

Or. en
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Изменение 421
Ренато Сору

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Освен това гаранцията от ЕС се 
предоставя за операции по 
финансиране и инвестиране, 
провеждани от специализирани 
инвестиционни платформи и 
национални насърчителни банки или 
институции, одобрени от 
инвестиционния комитет, посочен в
член 3, параграф 5. Въпросните
операции трябва да бъдат съгласувани 
с политиките на Съюза и да 
подкрепят целите по настоящия 
параграф, като акцентират върху 
преобразуващите сектори с висока 
добавена стойност, като например 
малки проекти в областта на 
енергийната ефективност и 
ефективността на ресурсите или 
такива, основани на нови технологии, 
които са налични благодарение на 
„интернет на предметите“. 
Управителният съвет определя 
политиката във връзка с допустимите 
инвестиционни платформи и във връзка 
с операциите, извършвани от 
специализирани инвестиционни 
платформи и национални 
насърчителни банки или институции, 
за да се ползват те от гаранцията от 
ЕС по настоящия член. Освен това, 
участието на ЕИБ в специализирани 
инвестиционни платформи и 
национални насърчителни банки 
може да се ползва от гаранцията от 
ЕС. 

Когато е приложимо, националните 
или регионалните инвестиционни 
платформи включват компетентни 
публични органи, икономически и 
социални партньори и подходящи 
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организации, представляващи 
гражданското общество, в 
съответствие с член 5 и глава II от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Or. en

Изменение 422
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Политиката по отношение на инвестиционните платформи следва вече да е 
определена в споразумението за ЕФСИ, което подлежи на надзор от страна на 
законодателя.

Изменение 423
Филип Де Бакер, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

предоставя чрез ЕИБ за подкрепа на 
специализирани инвестиционни 
платформи и национални насърчителни 
банки, лица, управляващи 
алтернативни инвестиционни 
фондове (ЛУАИФ), които управляват 
алтернативни инвестиционни
фондове (АИФ), получили разрешение 
съгласно Директива 2011/61/ЕС, лица, 
управляващи предприятия за 
колективно инвестиране, получили 
разрешение съгласно Регламент (ЕС) 
№ 345/2013 (допустими фондове за 
рисков капитал), и лица, управляващи 
предприятия за колективно 
инвестиране, съгласно Регламент 
(ЕС) № 346/2013 (допустими фондове 
за социално предприемачество),
инвестиращи в операции, съобразени с 
изискванията на настоящия регламент. 
В този случай Управителният съвет 
определя политиката във връзка с 
допустимите инвестиционни 
платформи, АИФ и допустимите 
фондове за рисков капитал и за 
социално предприемачество.

Or. en

Изменение 424
Симона Бонафе, Ренато Сору, Патриция Тоя, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Освен това гаранцията от ЕС се 
предоставя чрез ЕИБ за подкрепа на 
специализирани инвестиционни 
платформи и национални насърчителни 
банки, както и други подобни 
структури, инвестиращи в операции, 
съобразени с изискванията на 
настоящия регламент, след одобрение 
от страна на Инвестиционния 
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инвестиционни платформи. комитет, посочен в член 3, параграф 
5. В този случай Управителният съвет 
определя политиката, в съответствие с 
член 3, параграф 1, във връзка с 
допустимите инвестиционни 
платформи.

Or. en

Изменение 425
Бенд Бендсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранцията от ЕС се предоставя, 
като в еднаква степен се вземат 
предвид създаването на капацитет и 
енергийната ефективност, както и 
оптимизацията на търсенето, като 
надлежно се отчитат неотложните 
и извънредните съображения във 
връзка с енергийната сигурност.

Or. en

Обосновка

Тъй като енергийната ефективност следва да се разглежда като енергиен източник 
сама по себе си, важно е да се гарантират условия на равнопоставеност по 
отношение на проектите за създаване на капацитет и проектите за енергийна 
ефективност.

Изменение 426
Гунар Хьокмарк

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

ЕФСИ не само отдава приоритет на 
инвестициите, които осигуряват 
възможност за растеж и 
възвръщаемост на инвестициите, 
той следва също така да гарантира, 
че при инвестициите, при които е 
налице по-висок риск, може да се
получи и по-висока възвръщаемост и 
те могат да допринесат за 
новаторството и лидерството на 
новите пазари. Освен това той следва 
да гарантира, че финансирането на 
инвестициите не е насочено към 
политически проекти и не заменя 
финансирането на публичните 
разходи.

Or. en

Изменение 427
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет носи 
отговорност за това да се гарантира, 
че като цяло проектите в рамките на 
гаранцията от ЕС насърчават 
европейското социално и регионално 
сближаване.

Or. en

Изменение 428
Мартина Вернер, Тереза Грифин, Йепе Кофод, Джуд Къртън-Дарлинг
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 20% от предоставените 
гаранции са запазени за инвестиции в 
областта на енергийната 
ефективност, по-специално чрез 
създаването на специализирани 
инвестиционни платформи за 
саниране на сградния фонд.

Or. en

Изменение 429
Ренато Сору

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 30 % от предоставените 
гаранции са запазени за проекти, 
подпомагащи прехода към нова 
цифрова икономика, подобряване на 
европейската инвестиционна рамка в 
сектори като новите 
комуникационни технологии, новите 
източници на енергия и новите 
транспортни модели.

Or. en

Изменение 430
Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 
Лопес, Карлуш Зориню

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

Гаранцията от ЕС се предоставя 
само за проекти и операции, които 
изпълняват следните критерии за 
допустимост:

а) проектите и операциите трябва да 
допринасят за стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж; те отговарят 
на целите по член 9 и са в 
съответствие с член 10 и приложение 
І от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б) проектите и операциите трябва да 
подпомагат прехода към 
интелигентна, устойчива и 
декарбонизирана икономика и да са 
съгласувани с приетите цели на ЕС в 
областта на климата и 
енергетиката за 2020 г., 2030 г. и 
2050 г.;

в) проектите и операциите, 
подкрепяни от специализирани 
инвестиционни платформи и 
национални насърчителни банки и 
институции, трябва да отговарят на 
политиките и критериите за 
допустимост на Управителния съвет 
съгласно член 5, параграф 2, втора 
алинея; политиките и критериите за 
допустимост на Управителния съвет 
не могат да се отклоняват от 
критериите съгласно букви а) и б) от 
настоящия параграф;

г) проектите и операциите трябва да 
предоставят поне 10 % от своя 
бюджет за научноизследователски и 
новаторски дейности; за целта могат 
да се комбинират различни 
механизми, например прякото 
изпълнение на научноизследователски 
и новаторски дейности и дейности 
във връзка с технологичното 
развитие, услуги за подизпълнение от 
университети или публични 
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изследователски институции и 
възлагане на обществени поръчки по 
отношение на новаторските 
технологии.

Or. en

Обосновка

Налице са надеждни доказателства относно връзката между научните изследвания, 
новаторството 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 новаторството, като заделят за тази цел 10 % 
от средствата.

Изменение 431
Анелен Ван Босойт, Иън Дънкан

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че 
средствата, разпределени от 
бюджета на ЕС, не се изтеглят от 
програми, финансиращи 
фундаментални или ранни научни 
изследвания.

Or. en

Изменение 432
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези инвестиционни платформи 
трябва да включват компетентните 



PE551.908v01-00 72/125 AM\1053527BG.doc

BG

държавни органи, съответните 
социални и икономически партньори 
и представители на гражданското 
общество.

Or. it

Изменение 433
Филип Де Бакер, Кая Калас, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 
Федерлей, Павел Теличка

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възможностите за финансиране и 
инвестиции от ЕФСИ на 
територията на дадена държава 
членка съгласно настоящия 
регламент се одобряват единствено 
ако съответната държава членка 
изпълнява препоръките на Съвета 
съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97 и 
е постигнала значителен напредък в 
посока изпълнение на специфичните 
за всяка държава препоръки в 
рамките на европейския семестър.

Or. en

Изменение 434
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинеи 2 а и 2 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От дружествата, получаващи 
финансова помощ чрез ЕФСИ, се 
изисква да спазват принципа за равно 
заплащане и за прозрачност на 
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заплащането, както и принципа за 
равенство между половете, както е 
определено в Директива 2006/54/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юни 2006 г. за прилагането на 
принципа на равните възможности и 
равното третиране на мъжете и 
жените в областта на заетостта и 
професиите.

Освен това, когато решава кои 
проекти да бъдат избрани, 
Инвестиционният комитет взема 
предвид мерките в областта на 
корпоративната социална 
отговорност, предприети от 
кандидатстващите дружества.

Or. es

Изменение 435
Шон Кели, Йепе Кофод, Мортен Хелвег Петерсен, Клод Тюрмес

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. ЕФСИ предлага привилегирован 
достъп до гаранциите за малките 
проекти и малките участници, като 
следва стратегия за намаляване на 
рисковете. За целта гаранцията от 
ЕС се предоставя, наред с другото, за 
създаването на:

- специален фонд за енергийна 
ефективност, който обхваща 
гаранции в размер на най-малко 5 
милиарда евро, по-специално за 
подпомагане на проекти, развивани 
от градовете и местните органи на 
управлението ,

- специален фонд за МСП, който 
обхваща средства в размер на поне 5 
милиарда евро и се изпълнява от 
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ЕИФ, както е определено в член 7;

Or. en

Изменение 436
Мартина Вернер, Тереза Грифин, Йепе Кофод, Джуд Къртън-Дарлинг

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Гаранцията от ЕС се предоставя 
само за проекти и операции, които 
изпълняват следните критерии за 
допустимост:

а) проектите и операциите трябва да 
допринасят за стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж; те отговарят 
на целите по член 9 и са в 
съответствие с член 10 и приложение 
І от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б) проектите и операциите трябва да 
подпомагат прехода към 
интелигентна, устойчива и 
декарбонизирана икономика и да са 
съгласувани с приетите цели на ЕС в 
областта на климата и 
енергетиката за 2020 г., 2030 г. и 
2050 г.;

в) проектите и операциите трябва да 
допринасят за постигането на целта 
по член 194, параграф 1 от Договора, 
по-специално насърчаване на 
енергийната ефективност и на 
икономиите на енергия, както и 
разработването на нови и 
възобновяеми форми на енергия;

г) проектите и операциите, 
подкрепяни от специализирани 
инвестиционни платформи и 
национални насърчителни банки и 
институции, трябва да отговарят на 
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политиките и на критериите за 
допустимост на Управителния съвет 
съгласно член 5, параграф 2, втора 
алинея; политиките и критериите за 
допустимост на Управителния съвет 
не могат да се отклоняват от 
критериите съгласно букви а) и б) от 
настоящия параграф;

Or. en

Изменение 437
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При определянето на 
инвестиционната политика и на 
политиката относно риска за 
подкрепата по ЕФСИ 
Управителният съвет отчита 
необходимостта от избягване на 
прекомерната експозиция на риск в 
даден географски район.

Or. en

Изменение 438
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Поне една трета от общия размер 
на гаранциите ще се използва за 
подпомагане на микропредприятията, 
малките и средните предприятия 
(ММСП) и кооперациите.
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Or. en

Изменение 439
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Гаранцията от ЕС може да се 
комбинира със съществуващите 
финансови инструменти на ЕС или да 
се използва с цел да ги допълва, 
ускорява или укрепва.

Or. en

Обосновка

Не необходимо ЕФСИ да открива отново колелото. През последните няколко години 
бяха въведени редица новаторски финансови инструменти в полза на МСП и на 
дружествата със средна пазарна капитализация в рамките на „Хоризонт 2020“ и на 
Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните 
предприятия, които понастоящем се изпълняват от ЕИФ. При тях се наблюдава 
мултиплициращ ефект между 1:18 и 1:28 и те са изправени пред допустимо търсене 
на финансиране, което надхвърля двойно техния капацитет за предоставяне на 
финансиране. Поради това част от гаранцията следва да се използва за отпускане на 
допълнителни средства и допълване на успешно действащите инструменти.

Изменение 440
Гезине Майснер, Рамон Тремоса и Балсейс

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По отношение на газовата 
инфраструктура, гаранцията от ЕС 
се предоставя само за проекти и 
операции, които се осъществяват в 
тези части от секторите за газова 
инфраструктура, в които се прилагат 
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разпоредбите за обособяване в 
Директива 2009/73/ЕО относно 
общите правила за вътрешния пазар 
на природен газ, включително в онези 
държави членки, в които се прилагат 
дерогации в тази връзка.

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 скорошният опит с определени оператори от държави извън 
ЕС, които се опитват да избегнат 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 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.

Изменение 441
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2b. Инвестициите следва да са в 
съответствие с инвестиционните 
насоки и критерии, приети от ЕИБ 
на 23 юли 2013 г.

Or. en

Изменение 442
Кристиан Елер
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Най-малко 35 % от гаранцията от 
ЕС се предоставя за подпомагане на 
проекти, отговарящи на целите, 
посочени в член 2а.2, букви а) и д).

Or. en

Изменение 443
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2c. Освен това, с цел енергийната 
ефективност да се разглежда като 
източник на енергия сама по себе си, 
гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции по финансиране и 
инвестиции на ЕИБ само ако във 
всички случаи, когато това е 
технически осъществимо, се 
извършва сравнение, въз основа на 
условия на равнопоставеност, при 
които енергийната ефективност и 
оптимизацията на търсенето се 
конкурират наравно с 
производствения капацитет.

Or. en

Изменение 444
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите членки могат да използват 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове за подпомагане 
на финансирането на допустимите 
проекти, в които ЕИБ инвестира с 
подкрепата на гаранцията от ЕС.

Or. en

Изменение 445
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията, ЕИБ и държавите 
членки гарантират, че при всички 
инвестиции, получили подкрепа от 
ЕФСИ, се взема предвид тяхното 
въздействие по сектори на местно и 
на регионално равнище върху 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, като 
повишават търсенето, без да засягат 
предлагането, и насърчават 
полезните взаимодействия и 
ефективната координация между 
ЕФСИ и европейските структурни и 
инвестиционни фондове, с цел да се 
гарантира, че те допринасят за 
постигането на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в Съюза, и да се намали 
безработицата.

Or. en



PE551.908v01-00 80/125 AM\1053527BG.doc

BG

Изменение 446
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а

Критерии за допустимост за 
използването на гаранцията от ЕС

1. В споразумението за ЕФСИ се 
предвижда ЕФСИ да подкрепя по 
недискриминиращ начин проекти, 
които:

а) са в съответствие с политиките 
на Съюза;

б) допринасят за 
конкурентоспособността, 
икономическия растеж и създаването 
на нови работни места в ЕС;

б) са жизнеспособни от икономическа 
и техническа гледна точка;

в) осигуряват допълняемост;

г) увеличават във възможно най-
висока степен, когато е възможно, 
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) развитие на енергийния сектор,по-
специално на енергийните 
междусистемни връзки и на друга 
инфраструктура, като по този начин 
се допринася за енергийната 
сигурност;

б) развитие на цифровата икономика 
и на цифровото общество, по-
специално инфраструктура за 
информационни и комуникационни 
технологии, като по този начин се 
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допринася за изграждането на 
цифровия единен пазар;

в) развитие на транспортната 
инфраструктура;

г) наука, изследвания, развойна 
дейност и новаторство;

д) образование и обучение;

е) Финансово подпомагане на 
дружества с до 3 000 служители, със 
специален акцент върху 
новаторските микропредприятия, 
малки и средни предприятия.

Or. en

Изменение 447
Шон Кели, Йепе Кофод, Мортен Хелвег Петерсен, Клод Тюрмес

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Гаранцията от ЕС за ЕИБ възлиза на 
сума, равна на 16 000 000 000 евро, от 
които най-много 2 500 000 000 евро 
може да бъдат разпределени като 
финансиране, предоставено от ЕИБ на 
ЕИФ в съответствие с параграф 2. 
Без да се засяга член 8, параграф 9, 
общият размер на сумите, изплатени 
от Съюза в рамките на гаранцията за 
ЕИБ, не надхвърля размера на 
гаранцията.

1. Гаранцията от ЕС за ЕИБ възлиза на 
сума, равна на 16 000 000 000 евро, , от 
които:

- сума в размер на 5 000 000 000 евро се 
разпределя като финансиране, 
предоставено от ЕИБ за дейностите на 
ЕИФ във връзка със специалния фонд 
за МСП;

- сума в размер на най-малко 
5 000 000 000 евро се разпределя като 
финансиране от ЕИБ за специалния 
фонд за енергийна ефективност в 
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съответствие с член 5, параграф 2а.

Or. en

Изменение 448
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Гаранцията от ЕС за ЕИБ възлиза на 
сума, равна на 16 000 000 000 евро, от 
които най-много 2 500 000 000 евро 
може да бъдат разпределени като 
финансиране, предоставено от ЕИБ на 
ЕИФ в съответствие с параграф 2. Без да 
се засяга член 8, параграф 9, общият 
размер на сумите, изплатени от Съюза в 
рамките на гаранцията за ЕИБ, не 
надхвърля размера на гаранцията.

1. Гаранцията от ЕС за ЕИБ възлиза на 
сума, равна на 16 000 000 000 евро, от 
които най-малко 5 500 000 000 евро се 
разпределят като финансиране, 
предоставено от ЕИБ на ЕИФ в 
съответствие с параграф 2. Без да се 
засяга член 8, параграф 9, общият 
размер на сумите, изплатени от Съюза в 
рамките на гаранцията за ЕИБ, не 
надхвърля размера на гаранцията.

Or. en

Обосновка

Не необходимо ЕФСИ да открива отново колелото. През последните няколко години 
бяха въведени редица новаторски финансови инструменти в полза на МСП и на 
дружествата със средна пазарна капитализация в рамките на „Хоризонт 2020“ и на 
Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните 
предприятия, които понастоящем се изпълняват от ЕИФ. При тях се наблюдава 
мултиплициращ ефект между 1:18 и 1:28 и те са изправени пред допустимо търсене 
на финансиране, което надхвърля двойно техния капацитет за предоставяне на 
финансиране. Поради това част от гаранцията следва да се използва за отпускане на 
допълнителни средства и допълване на успешно действащите инструменти.

Изменение 449
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато ЕИБ предоставя финансиране на 
ЕИФ с оглед осъществяване на 
операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ, с гаранцията от 
ЕС се осигурява пълна гаранция за 
финансирането от ЕИБ, при условие че 
ЕИБ е предоставила идентично по 
размер финансиране без гаранция от ЕС. 
Сумата, покрита от гаранцията от ЕС, не 
надвишава 2 500 000 000 евро.

Когато ЕИБ предоставя финансиране 
или гаранции на ЕИФ с оглед 
осъществяване на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ, с 
гаранцията от ЕС се осигурява пълна 
гаранция за финансирането от ЕИБ, при 
условие че ЕИБ е предоставила 
идентично по размер финансиране или 
гаранции без гаранция от ЕС. Сумата, 
покрита от гаранцията от ЕС, възлиза на 
най-малко 5 500 000 000 евро.

Or. en

Обосновка

Не необходимо ЕФСИ да открива отново колелото. През последните няколко години 
бяха въведени редица новаторски финансови инструменти в полза на МСП и на 
дружествата със средна пазарна капитализация в рамките на „Хоризонт 2020“ и на 
Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните 
предприятия, които понастоящем се изпълняват от ЕИФ. При тях се наблюдава 
мултиплициращ ефект между 1:18 и 1:28 и те са изправени пред допустимо търсене 
на финансиране, което надхвърля двойно техния капацитет за предоставяне на 
финансиране. Поради това част от гаранцията следва да се използва за отпускане на 
допълнителни средства и допълване на успешно действащите инструменти.

Изменение 450
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се Гаранционен фонд на ЕС 
(„гаранционен фонд“), от който може 
да бъде плащано на ЕИБ в случай на 
активиране на гаранцията от ЕС.

1. Създава се Гаранционен фонд на ЕС 
(„гаранционен фонд“), от който се 
плаща на ЕИБ в случай на активиране 
на гаранцията от ЕС.

Or. en
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Изменение 451
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) плащания от общия бюджет на 
Съюза,

а) вноски от общия бюджет на Съюза, 
които се одобряват всяка година от 
бюджетния орган в рамките на 
годишната бюджетна процедура и 
които ще мобилизират, по ред на 
приоритетите:

(i) бюджетните излишъци, записани в 
общия бюджет на Европейския съюз;

(ii) неразпределеният марж, 
включително общият марж за 
плащанията;

(iii) Инструмента за гъвкавост, 
посочен в член 11 от Регламент (ЕС) 
№ 1311/2013 на Съвета за определяне 
на многогодишната финансова рамка 
за годините 2014—2020;

(iv) ако е необходимо, наличните 
пакети от мерки по програми в 
рамките на функция 1б от 
многогодишната финансова рамка;

(v) ако е необходимо, наличните 
пакети от мерки по програми в 
рамките на функция 2 от 
многогодишната финансова рамка;

(vi) ако е необходимо, наличните 
пакети от мерки по програми в 
рамките на функция 1а от 
многогодишната финансова рамка;

Or. en

Обосновка

Годишната бюджетна процедура следва да се използва за поетапното финансиране 
на гаранционния фонд. При това следва да се установи степента на приоритетност 
за препратките към различни бюджетни редове, като се използват излишъците и 
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маржовете, преди да се намалят средствата за действащите програми, като 
същевременно по-големите пакети от мерки като тези в рамките на функции 1б и 2 
следва да се използват първи. Само в краен случай следва да се използват средства от 
програмите в рамките на функция 1а.

Изменение 452
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) всички други плащания, получени от 
Съюза в съответствие със 
споразумението за ЕФСИ.

г) всички други вноски, получени от 
Съюза в съответствие със 
споразумението за ЕФСИ.

Or. en

Изменение 453
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Вноските, отклонени от 
действащите програми в рамките на 
функция 1а, са с временен характер до 
преразглеждането на Регламент (ЕС, 
Евратом) № 1311/2013. Вноските, 
отклонени от действащите програми 
с цел финансиране на Гаранционния 
фонд, се предоставят отново в пълен 
размер на тези програми в рамките на 
прегледа на многогодишната 
финансова рамка на Съюза;

Or. en
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Обосновка

Само в краен случай следва да се използват средства от програмите в рамките на 
функция 1а. Ако това се случи, тези вноски следва да се считат за временни и да 
бъдат възстановени на програмите в рамките на прегледа на МФР.

Изменение 454
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вноските в гаранционния фонд, 
предвидени в параграф 2, букви в) и г), 
представляват вътрешни целеви 
приходи в съответствие с член 21, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 
№ 966/2012.

3. Вноските в гаранционния фонд, 
предвидени в параграф 2, букви б), в) и 
г), представляват вътрешни целеви 
приходи в съответствие с член 21, 
параграф 4 от Регламент (ЕС) 
№ 966/2012.

Or. en

Изменение 455
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноските в гаранционния фонд, 
посочени в параграф 2, се използват за 
постигане на подходящо равнище на 
средствата, отразяващо съвкупните 
гаранционни задължения на ЕС 
(„целеви размер“). Целевият размер 
представлява 50 % от съвкупните 
гаранционни задължения на Съюза.

Вноските в гаранционния фонд, 
посочени в параграф 2, се използват за 
постигане на подходящо равнище на 
средствата, отразяващо съвкупните 
гаранционни задължения на ЕС 
(„целеви размер“). Целевият размер 
представлява 30 % от съвкупните 
гаранционни задължения на Съюза.

Or. fr
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Изменение 456
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целевият размер бива първоначално 
постигнат чрез постепенното
изплащане на ресурсите, посочени в 
параграф 2, буква а). Ако по време на 
първоначалното учредяване на 
гаранционния фонд бъдат отправени 
искания за активиране на гаранция, 
вноските в гаранционния фонд, 
предвидени в параграф 2, букви б), в) и 
г), биват също използвани за постигане 
на целевия размер до сума, равна на 
исканията за активиране на гаранцията.

Целевият размер бива първоначално 
постигнат чрез постепенното 
прехвърляне на ресурсите, посочени в 
параграф 2, буква а). Ако по време на 
първоначалното учредяване на 
гаранционния фонд бъдат отправени 
искания за активиране на гаранция, 
вноските в гаранционния фонд, 
предвидени в параграф 2, букви б), в) и 
г), биват също използвани за постигане 
на целевия размер до сума, равна на 
исканията за активиране на гаранцията.

Or. en

Изменение 457
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Без да се засяга параграф 5, 
целевата сума следва да бъде 
постигната чрез поетапни 
бюджетни кредити за поети 
задължения за гаранционния фонд, за 
които да се вземе решение в рамките 
на годишната бюджетна процедура, 
като се отчитат надлежно всички 
средства, които са на разположение 
съгласно Регламент (ЕС) № 1311/2013 
на Съвета от 2 декември 2013 г. за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—
2020, и по-специално членове 11, 13 и 
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14. Ако е необходимо, се предвижда 
възможността за преразпределяне на 
средства от функция 2.

Or. en

Изменение 458
Гезине Майснер, Рамон Тремоса и Балсейс

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Що се отнася до плащанията от 
общия бюджет на Съюза, посочени в 
параграф 2, буква а), средствата по 
функция 1Б (икономическо, социално 
и териториално сближаване) не се 
преразпределят.

Or. en

Изменение 459
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5b. Като крайна мярка може да се 
предвиди възможността ― при пълно 
зачитане на точки 17 и 18 от 
междуинституционалното 
споразумение от 2 декември 2013 г. ― 
за преразпределяне на средства от 
многогодишни програми по функция 
1А. Това решение следва да гарантира 
запазването на средствата, 
разпределени за образование, култура, 
програми за фундаментални 
изследвания и съвместни 
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изследователски програми поне на 
равнището, договорено в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014 – 2020 г.

Or. en

Изменение 460
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. До 31 декември 2018 г., както и 
всяка година след това, Комисията 
извършва преглед на 
целесъобразността на равнището на 
средствата на гаранционния фонд, 
като взема предвид всяко намаление 
на ресурсите, произтичащо от 
активиране на гаранцията, и 
оценката на ЕИБ, представена в 
съответствие с член 10, параграф 3.

заличава се

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

Or. en

Изменение 461
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След корекция през година n на 
целевия размер или оценка на 
целесъобразността на равнището на 
гаранционния фонд в рамките на 
прегледа, предвиден в параграф 6:

7. След оценка на целесъобразността на 
равнището на гаранционния фонд в 
съответствие с докладването, 
предвидено в параграф 10:

Or. en

Изменение 462
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки излишък се изплаща чрез една 
трансакция по специален бюджетен ред 
в приходната част на общия бюджет на 
Европейския съюз за годината n+1,

а) всеки излишък се изплаща чрез една 
трансакция по специален бюджетен ред 
в приходната част на общия бюджет на 
Европейския съюз за годината n+1 и се 
преразпределя към бюджетните 
редове, посочени в параграф 2, буква а),

Or. en

Изменение 463
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки излишък се изплаща чрез една 
трансакция по специален бюджетен 
ред в приходната част на общия 
бюджет на Европейския съюз за 
годината n+1,

а) всеки излишък в гаранционния фонд 
представлява вътрешен целеви 
приход в съответствие с член 21, 
параграф 4 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 по отношение 
на всички бюджетни редове, които 
може да са използвани, когато е 
необходимо, като източник на 
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преразпределение към Гаранционния 
фонд за ЕФСИ;

Or. fr

Изменение 464
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) всеки излишък в гаранционния 
фонд представлява вътрешен целеви 
приход в съответствие с член 21, 
параграф 4 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 по отношение 
на всички редове, които може да са 
използвани като източник на 
преразпределение към Гаранционния 
фонд за ЕФСИ;

Or. en

Изменение 465
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. От 1 януари 2019 г., ако равнището на 
гаранционния фонда е намаляло под 
50 % от целевия размер в резултат на 
искания за активиране на гаранцията, 
Комисията представя доклад за 
изключителните мерки, които могат да 
бъдат необходими за попълване на 
средствата на фонда.

8. От 1 януари 2019 г., ако равнището на 
гаранционния фонда е намаляло под 
30 % от целевия размер в резултат на 
искания за активиране на гаранцията, 
Комисията представя доклад за 
изключителните мерки, които могат да 
бъдат необходими за попълване на 
средствата на фонда.

Or. fr
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Изменение 466
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. След постъпило искане за активиране 
на гаранцията от ЕС вноските в 
гаранционния фонд, предвидени в 
параграф 2, букви б), в) и г), 
надхвърлящи целевия размер, биват 
използвани за възстановяване на 
гаранцията от ЕС до първоначалния ѝ 
размер.

9. След постъпило искане за активиране 
на гаранцията от ЕС вноските в 
гаранционния фонд, предвидени в 
параграф 2, букви б), в) и г), биват 
използвани за възстановяване на 
гаранцията от ЕС до целевия ѝ размер.
Всяко оставащо възнаграждение 
представлява вътрешен целеви 
приход в съответствие с член 21, 
параграф 4 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 по отношение 
на всички редове, които може да са 
използвани, когато е необходимо, 
като източник на преразпределение 
към Гаранционния фонд за ЕФСИ;

Or. fr

Изменение 467
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. След постъпило искане за активиране 
на гаранцията от ЕС вноските в 
гаранционния фонд, предвидени в 
параграф 2, букви б), в) и г), 
надхвърлящи целевия размер, биват 
използвани за възстановяване на 
гаранцията от ЕС до първоначалния ѝ 
размер.

9. След постъпило искане за активиране 
на гаранцията от ЕС вноските в 
гаранционния фонд, предвидени в 
параграф 2, букви б), в) и г), биват 
използвани за възстановяване на 
гаранцията от ЕС до целевия ѝ размер.
Всяко оставащо възнаграждение 
представлява вътрешен целеви 
приход в съответствие с член 21, 
параграф 4 от Регламент (ЕС, 
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Евратом) № 966/2012 по отношение 
на всички редове, които може да са 
използвани като източник на 
преразпределение към Гаранционния 
фонд за 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, от които първоначално са внесени средства 
в Гаранционния фонд.

Изменение 468
Иван Яковчич

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. hr

Изменение 469
Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 
Лопес, Тереза Грифин, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки, насърчават 
установяването на прозрачен механизъм 
за утвърждаване на текущи и 
потенциални бъдещи инвестиционни 
проекти в Съюза. Механизмът за 
утвърждаване не засяга окончателните 
проекти, избрани за подпомагане 
съгласно член 3, параграф 5, но следва 
да се посочва дали предложените 
проекти са допустими за 
гаранционния фонд на ЕС в 
съответствие с целите и 
критериите, заложени в член 5;

Or. en

Изменение 470
Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Милослав 
Рансдорф, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 471
Давиде Борели, Дарио Тамбурано
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 472
Патриция Тоя, Симона Бонафе, Ренато Сору, Флавио Дзанонато

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 
държавите членки, утвърждават
установяването на прозрачен механизъм 
за утвърждаване на текущи и 
потенциални бъдещи инвестиционни 
проекти в Съюза. Механизмът за 
утвърждаване не засяга окончателните 
проекти, избрани за подпомагане 
съгласно член 3, параграф 5. 
Критериите за подбор на 
инвестиционните проекти отчитат 
добавената стойност по отношение 
на икономическата и социалната 
устойчивост.

Or. en
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Изменение 473
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран и прозрачен начин 
информация за текущи и бъдещи 
инвестиции, допринасящи активно за 
постигане на целите на политиката на 
ЕС, по-специално информация 
относно енергетиката и околната 
среда за периода до 2020 г. и 2030 г., за 
да се ускори преходът към кръгова 
икономика на съвместното 
потребление и с ниски въглеродни 
емисии.

Or. it

Изменение 474
Иван Яковчич

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. hr

Изменение 475
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите членки подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин информация за 
текущи и бъдещи инвестиционни 
проекти на своята територия. За да се 
постигне това, държавите членки се 
приканват да създадат национални 
агенции за стратегически 
инвестиции, които носят 
отговорност за идентифицирането, 
планирането и подреждането по 
приоритети на дългосрочните 
инвестиции чрез мобилизиране на 
публични и частни партньорства за 
подпомагане на устойчивото
развитие.

Or. fr

Изменение 476
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 477
Давиде Борели, Дарио Тамбурано
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 478
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\1053527BG.doc 99/125 PE551.908v01-00

BG

Or. en

Изменение 479
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оценка на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
оперативно, отраслово, държавно и 
регионално равнище и тяхното 
съответствие с настоящия регламент, 
заедно с оценка на разпределението на 
операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ между целите по 
член 5, параграф 2;

а) оценка на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
оперативно, отраслово, държавно и 
регионално равнище и тяхното 
съответствие с настоящия регламент, и 
по-специално с принципа за 
допълняемост, заедно с оценка на 
разпределението на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ 
между целите по член 2а;

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 480
Тереза Грифин, Йепе Кофод, Мартина Вернер, Джуд Къртън-Дарлинг

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) оценка на икономическата и 
обществена добавена стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
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обобщено равнище; обобщено равнище, която включва 
въздействието върху създаването на 
ориентирани към бъдещето и 
устойчиви работни места на местно 
равнище, устойчивия преход и 
декарбонизацията на икономиката на 
ЕС, запазването и повишаването на 
жизнеспособността на 
екосистемните услуги, намаляването 
на зависимостта на ЕС от енергия и 
природни ресурси, както и 
подобряването на 
конкурентоспособността и 
иновационния потенциал на 
икономиката на Съюза;

Or. en

Изменение 481
Ренато Сору

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) оценка на икономическата и 
обществена добавена стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
обобщено равнище, която включва 
въздействието върху създаването на 
ориентирани към бъдещето и 
устойчиви висококачествени работни 
места,резултатите, по отношение 
на подобренията във връзка с 
таблицата с ключовите показатели 
за Програмата за цифрови 
технологии, произтичащи от новите 
инвестиции, повишаването на 
конкурентоспособността и на 
иновационния потенциал на 
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икономиката на Съюза;

Or. en

Изменение 482
Гезине Майснер, Рамон Тремоса и Балсейс

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) оценка на добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
обобщено равнище, включително 
въздействието върху създаването на 
работни места и растежа, по-
специално при МСП.

Or. en

Изменение 483
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) оценка на добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
обобщено равнище; освен това в нея 
трябва да се дава оценка дали ЕФСИ 
отдава приоритет на инвестициите, 
които осигуряват възможност за 
растеж и възвръщаемост на 
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инвестициите, дали той гарантира, 
че при инвестициите, при които е 
налице по-висок риск, е налице и по-
висока възвръщаемост и те 
допринасят за новаторството и 
лидерството на новите пазари. Освен 
това следва да се даде оценка дали 
финансирането на инвестициите не е 
насочено към политически проекти 
или замяна на финансирането на 
публичните разходи.

Or. en

Изменение 484
Филип Де Бакер, Кая Калас, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 
Федерлей, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) оценка на добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
обобщено равнище, както и на 
равнище отделни проекти, когато е 
разрешено оповестяването на данни.

Or. en

Изменение 485
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

икономическа, екологична и социална 
гледна точка, прогнозните и 
действителните крайни постижения, 
резултати и въздействие на операциите 
по финансиране и инвестициите на ЕИБ 
на обобщено равнище;

Or. it

Изменение 486
Кристиан Елер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) оценка на приноса за стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, 
съответствието с другите политики 
и инструменти на Съюза, както и 
въздействието върху 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване;

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 487
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 488
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. За целите на отчитането и 
докладването от страна на Комисията по 
отношение на покритите от гаранцията 
от ЕС рискове и управлението на 
гаранционния фонд, ЕИБ, когато е 
целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, 
предоставя на Комисията, на 
Европейския парламент и на Съвета 
на всеки шест месеца:

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 489
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на отчитането и 
докладването от страна на Комисията по 
отношение на покритите от гаранцията 
от ЕС рискове и управлението на 

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

гаранционния фонд, ЕИБ, когато е 
целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, 
предоставя на Комисията, на 
Европейския парламент и на Съвета 
на всеки шест месеца:

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 490
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изготвената от ЕИБ и ЕИФ оценка на 
риска и информация за категоризацията 
на операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ; 

а) изготвената от ЕИБ и ЕИФ оценка на 
риска и информация за категоризацията 
на операциите по финансиране и 
инвестициите на ЕИБ съгласно 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 491
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оставащите финансови задължения на 
ЕС по отношение на гаранциите, 
предоставени по операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ, 
разпределени по отделните операции;

б) оставащите финансови задължения на 
ЕС по отношение на гаранциите, 
предоставени по операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ 
съгласно настоящия регламент, 
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разпределени по отделните операции;

Or. en

Изменение 492
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Изпълнителният директор се явява 
веднъж на всеки шест месеца за
изслушване в Европейския парламент 
относно резултатите на ЕФСИ и 
информира Парламента относно 
решенията, взети от 
Инвестиционния комитет.

Or. es

Изменение 493
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Изпълнителният директор участва 
веднъж годишно в изслушване в 
Европейския парламент относно 
резултатите на ЕФСИ.

Or. it

Изменение 494
Филип Де Бакер, Кая Калас, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 
Федерлей, Павел Теличка
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Веднъж на всяко тримесечие или по 
специално искане, изпълнителният 
директор участва в изслушване в 
Европейския парламент относно 
резултатите на ЕФСИ.

Or. en

Изменение 495
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11

Механизъм за докладване на 
злоупотреби

1. Създава се механизъм за докладване 
на злоупотреби.

2. Този механизъм дава възможност 
на заинтересованите участници на 
местно равнище (например 
представители на служителите, 
местни органи) да докладват за 
всичко, което дава основание да се 
предположи, че ЕФСИ е използван по 
начин, който не отговаря на 
критериите, посочени в настоящия 
регламент, или че от инвестицията 
няма да има дълготрайна полза 
(неочаквани затруднения).

3. Европейският икономически и 
социален комитет и Комитетът на 
регионите са в позиция да научават за 
подобни съобщения от 
представители съответно на 
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служителите и на местните органи. 
След като я разгледат, посочените 
комитети изпращат информацията 
на Комисията и на ЕИБ.

Or. fr

Изменение 496
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 497
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Изменение 498
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 499
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Изменение 500
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 501
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. До 30 юни 2018 г., две години след 
това и в срок от 6 месеца от датата 
на прекратяването на 
споразумението за ЕФСИ:

Or. en

Изменение 502
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Соледад Кабесон Руис, Хосе Бланко 
Лопес, Давиде Борели, Дарио Тамбурано

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

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

2. Всяка година:

Or. es

Изменение 503
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко Лопес, Давиде Борели, 
Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) освен това Комисията публикува 
оценка на критериите, използвани от 
Инвестиционния комитет при 
подбора или отхвърлянето на 
представените проекти;

Or. es

Изменение 504
Патриция Тоя

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В доклада, посочен в параграф 2, 
буква б), Комисията разглежда 
приноса на ЕФСИ за динамиката на 
водещите малки новаторски 
предприятия в рамките на 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, неговата 
съгласуваност с други политики и 
инструменти на Съюза, както и 
въздействието на операциите на 
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ЕФСИ върху икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване и върху понижаването на 
равнището на безработица;

Or. en

Изменение 505
Соледад Кабесон Руис, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко 
Лопес, Тереза Грифин, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 506
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 507
Евжен Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Мортен Месерсмит

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 508
Гезине Майснер, Рамон Тремоса и Балсейс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 509
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕИБ оповестява чрез уебсайта си 
информация за проектите, 
предложени за финансиране, с цел да 
бъдат гарантирани публични 
консултации относно тяхната 
допустимост в съответствие с 
принципите на икономическа, 
екологична и социална устойчивост.
По отношение на одобрените 
проекти ЕИБ публикува на уебсайта 
си всички операции по финансиране и 
инвестиции на ЕИБ, както и за техния 
принос за постигане на общите цели, 
посочени в член 5, параграф 2. 

Or. it

Изменение 510
Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес, Хосе Бланко Лопес, Давиде Борели, 
Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕИБ публикува на уебсайта си 
подробна информация относно 
решенията, взети от 
Инвестиционния комитет при 
подбора на проектите, които да 
бъдат финансирани чрез Плана за 
инвестиции, и по-специално 
основанията за избора на проектите.
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Or. es

Изменение 511
Кая Калас

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 512
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При своите операции по финансиране 
и инвестиции ЕИБ не подпомага 
действия, извършвани с незаконна цел, 
включително изпиране на пари, 
финансиране на тероризъм, данъчни 
измами и избягване на данъци, 
корупция или измами, засягащи 
финансовите интереси на Съюза. По-
конкретно, в съответствие със своята 

1. При своите операции по финансиране 
и инвестиции съгласно настоящия 
регламент ЕИБ не подпомага действия, 
извършвани с незаконна цел, 
включително изпиране на пари, 
финансиране на тероризъм, данъчни 
измами и избягване на данъци, 
корупция или измами, засягащи 
финансовите интереси на Съюза. По-
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политика по отношение на слабо 
регулираните или не оказващите 
съдействие юрисдикции, определени 
съгласно политиките на Съюза, 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие или 
Специалната група за финансови 
действия, ЕИБ не взема участие в 
операции по финансиране или 
инвестиции, извършвани чрез 
механизъм, намиращ се в юрисдикция, 
която не оказва съдействие.

конкретно, в съответствие със своята 
политика по отношение на слабо 
регулираните или не оказващите 
съдействие юрисдикции, определени 
съгласно политиките на Съюза, 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие или 
Специалната група за финансови 
действия, ЕИБ не взема участие в 
операции по финансиране или 
инвестиции, извършвани чрез 
механизъм, намиращ се в юрисдикция, 
която не оказва съдействие.

Or. en

Изменение 513
Йепе Кофод, Мартина Вернер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При своите операции по 
финансиране и инвестиции ЕИБ не 
подпомага действия, които пречат на 
Съюза по пътя му към устойчив 
напредък; в това отношение ЕИБ не 
участва в проекти, водещи до 
зависимост от технологии, 
производствени процеси или 
инфраструктури, които са изложени 
на риск от провал, тъй като не са в 
съответствие с целите на ЕС в 
областта на енергетиката и 
климата за 2020 г., 2030 г. и 2050 г.;

Or. en

Изменение 514
Ренато Сору
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При своите операции по 
финансиране и инвестиции ЕИБ не 
подпомага действия, които пречат на 
Съюза по пътя му към устойчив 
икономически, научен и социален 
напредък; в това отношение ЕИБ не 
участва в проекти, които водят до 
зависимост от технологии, 
производствени процеси или 
инфраструктури, които са изложени 
на риск от провал, тъй като не са в 
съответствие с целите на ЕС в 
областта на цифровите технологии, 
енергетиката и климата за 2020 г., 
2030 г. и 2050 г.;

Or. en

Изменение 515
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на финансовите си 
операции и инвестиции ЕИБ прилага 
принципите и стандартите, предвидени 
в правото на Съюза относно 
предотвратяването на използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм, включително изискване да 
се предприемат разумни мерки за 
установяване на действителните 
собственици, когато е приложимо.

2. По отношение на финансовите си 
операции и инвестиции съгласно 
настоящия регламент ЕИБ прилага 
принципите и стандартите, предвидени 
в правото на Съюза относно 
предотвратяването на използването на 
финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризъм, включително изискване да 
се предприемат разумни мерки за 
установяване на действителните 
собственици, когато е приложимо.

Or. en
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Изменение 516
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Делегиран акт, приет съгласно 
член 2, параграф 2, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не е 
представил възражения в срок от 
един месец след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и на 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
че няма да представят възражения. 
Този срок се удължава с един месец по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Обосновка

Делегираният акт, съдържащ споразумението за ЕФСИ, следва да бъде одобрен 
бързо, поради което срокът за реакция от страна на Парламента и на Съвета е 
съкратен до един месец.

Изменение 517
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се
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Or. en

Изменение 518
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

„Хоризонт 2020“ следва да не се ограничава с цел финансиране на гаранционния фонд 
на ЕС.

Изменение 519
Филип Де Бакер, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, 
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 520
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. it

Изменение 521
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

Изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013

В член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013 параграф 1 се заменя със 
следното:

‘1. Финансовият пакет за 
изпълнението на МСЕ за периода 
2014—2020 г. се определя на 
29 942 259 000 евро по текущи цени 
(*). Тази сума се разпределя, както 
следва:

а) сектор транспорт: 23 550 582 000 
евро, от които 11 305 500 000 евро се 
прехвърлят от Кохезионния фонд, за 
да бъдат изразходвани в 
съответствие с настоящия 
регламент изключително в държави 
членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд;

б) сектор телекомуникации: EUR 1 
041 602 000;

в) сектор енергетика: EUR 5 350 075 
000.

Тези суми не засягат изпълнението на 
инструмента за гъвкавост, предвиден 
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в Регламент (ЕС, Евратом) № 
1311/2013 на Съвета(*).

(*) Регламент (ЕС, Евратом) № 
1311/2013 на Съвета от 2 декември 
2013 г. за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. (OB C 347, 
20.12.2013 г., стр. 884).“

Or. en

Обосновка

Механизмът за свързване на Европа следва да не бъде ограничаван с цел финансиране 
на гаранционния фонд на ЕС.

Изменение 522
Филип Де Бакер, Ангелика Млинар, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, 
Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

Изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013

В член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013 параграф 1 се заменя със 
следното:

‘1. Финансовият пакет за 
изпълнението на МСЕ за периода 
2014—2020 г. се определя на 
29 942 259 000 евро по текущи цени 
(*). Тази сума се разпределя, както 
следва:

а) сектор транспорт: 23 550 582 000 
евро, от които 11 305 500 000 евро се 
прехвърлят от Кохезионния фонд, за 
да бъдат изразходвани в 
съответствие с настоящия 
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регламент изключително в държави 
членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд;

б) сектор телекомуникации: EUR 1 
041 602 000;

в) сектор енергетика: EUR 5 350 075 
000.

Тези суми не засягат изпълнението на 
инструмента за гъвкавост, предвиден 
в Регламент (ЕС, Евратом) № 
1311/2013 на Съвета(*).

(*) Регламент (ЕС, Евратом) № 
1311/2013 на Съвета от 2 декември 
2013 г. за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. (OB C 347, 
20.12.2013 г., стр. 884).“

Or. en

Изменение 523
Давиде Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

Изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013

В член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013 параграф 1 се заменя със 
следното:

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на МСЕ за периода 
2014—2020 г. се определя на 
29 942 259 000 евро по текущи цени 
(*). Тази сума се разпределя, както 
следва:
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а) сектор транспорт: 23 550 582 000 
евро, от които 11 305 500 000 евро се 
прехвърлят от Кохезионния фонд, за 
да бъдат изразходвани в 
съответствие с настоящия 
регламент изключително в държави 
членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд;

б) сектор телекомуникации: 
1 041 602 000 EUR;

в) сектор енергетика: 5 350 075 000 
EUR.

Тези суми не засягат изпълнението на 
инструмента за гъвкавост, предвиден 
в Регламент (ЕС, Евратом) № 
1311/2013 на Съвета(*).
Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 
на Съвета от 2 декември 2013 г. за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г. (OB C 347, 20.12.2013 г., стр. 
884).“

Or. it

Изменение 524
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

Изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013

В член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013 параграф 1 се заменя със 
следното:

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на МСЕ за периода 
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2014—2020 г. се определя на 
29 942 259 000 евро по текущи цени 
(*). Тази сума се разпределя, както 
следва:

а) сектор транспорт: 23 550 582 000 
евро, от които 11 305 500 000 евро се 
прехвърлят от Кохезионния фонд, за 
да бъдат изразходвани в 
съответствие с настоящия 
регламент изключително в държави 
членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд;

б) сектор телекомуникации: EUR 1 
041 602 000;

в) сектор енергетика: EUR 5 350 075 
000.

Тези суми не засягат изпълнението на 
инструмента за гъвкавост, предвиден 
в Регламент (ЕС, Евратом) № 
1311/2013 на Съвета(*).

(*) Регламент (ЕС, Евратом) № 
1311/2013 на Съвета от 2 декември 
2013 г. за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. (OB C 347, 
20.12.2013 г., стр. 884).“

Or. en

Изменение 525
Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява тези операции и 
разширява покритието на гаранцията от 
ЕС върху тях, когато те отговарят на 
съществените изисквания, посочени в 
член 5 и в споразумението за ЕФСИ.

Комисията оценява тези операции и 
разширява покритието на гаранцията от 
ЕС върху тях, когато те отговарят на 
съществените изисквания, посочени в 
членове 2а и 5 от настоящия 
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регламент.

Or. en


