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Изменение 526
Кора ван Нювенхойзен, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 527
Кора ван Нювенхойзен, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Европейската инвестиционна банка
(наричана по-нататък „ЕИБ“) също така 
засили действията си за насърчаване и 
популяризиране на инвестициите в 
рамките на Съюза, отчасти и чрез 
увеличение на капитала през януари 
2013 г. Необходими са по-нататъшни 
действия, за да се гарантира, че са взети 
под внимание нуждите от инвестиции 
на Съюза и че наличната на пазара 
ликвидност се използва ефективно и е 
насочена към финансиране на 
жизнеспособни инвестиционни проекти.

Or. en

Изменение 528
Кора ван Нювенхойзен, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7 a) посочва, че ефективността на 
допълнителните инвестиции зависи 
от конкурентоспособността и 
ефективността на икономиката на 
дадена държава и от доверието на 
инвеститорите в устойчивостта на 
публичните финанси на държавата, и 
следователно счита, че дадена 
държава следва да бъде допустима за 
получаване на финансови средства по 
линия на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции само ако 
Комисията в своята оценка на 
проектите на бюджетните планове 
на държавите членки счете, че:

i) държавата спазва условията на 
Пакта за стабилност и растеж или 
препоръките в рамките на 
процедурата при прекомерен 
дефицит; както и че

ii) държавата е постигнала 
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достатъчен напредък в изпълнението 
на специфичните за нея препоръки.

Or. en

Изменение 529
Кора ван Нювенхойзен, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 530
Кора ван Нювенхойзен

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти.
Инвестиционният комитет изпълнява 
отговорностите си по изцяло 
независим начин и в съответствие с 
критериите, посочени в настоящия 
регламент, тъй като това е ключов 
фактор за осигуряване на доверието и 
участието на частния сектор по 
отношение на Инвестиционния план. 
Инвестиционният комитет не 
получава указания от трети субекти 
относно подбора на индивидуалните 
проекти, които да се финансират от 
ЕФСИ, но се отчита пред 
Управителния съвет на ЕФСИ, който от 
своя страна упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ подпомага 
финансирането на ЕИФ, за да се даде 
възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

Or. en
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Изменение 531
Кора ван Нювенхойзен, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) За да осигури успешно и 
своевременно разработване на 
финансираните проекти и 
следователно да постигне 
максималната им ефективност за 
създаване на работни места и 
растеж, Комисията изготвя 
Регламент относно кризата и 
възстановяването в Европа, който 
следва временно да освобождава 
инфраструктурните проекти, 
финансирани от ЕФСИ, от 
изискванията на съществуващото 
законодателство на ЕС, което 
причинява забавяния в резултат от 
административни процедури, 
предимно във връзка с процедури за 
обжалване и докладване относно 
спазването на съществуващото 
законодателство. Този Регламент 
относно кризата и възстановяването 
в Европа следва да съкрати 
административните процедури по 
подходящ начин предвид настоящата 
спешност на икономическото 
положение в Европа. Комисията 
представя предложение за Регламент 
относно кризата и възстановяването 
в Европа пред Съвета и пред 
Европейския парламент най-късно 
три месеца след приемането на 
настоящия регламент.  

Or. en
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Изменение 532
Кора ван Нювенхойзен

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

(29) С оглед на финансирането отчасти 
на вноската от бюджета на Съюза 
следва да има намаление на
финансовите средства по различните 
европейски структурни и 
инвестиционни фондове, предвидени в 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 година за определяне 
на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство, и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 
1083/2006 на Съвета
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__________________ __________________
3 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
913/2010 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OB 
L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

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

Or. en

Обосновка

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Изменение 533
Кора ван Нювенхойзен

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) С оглед на финансирането отчасти 
на вноската от бюджета на Съюза 
следва да има намаление на 
финансовите средства по различните 
европейски структурни и 
инвестиционни фондове, предвидени в 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 декември 2013 година за 
определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
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социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Or. en

Обосновка

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Изменение 534
Кора ван Нювенхойзен, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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.
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При никакви обстоятелства 
бюджетите на „Хоризонт 2020“ и 
Механизма за свързване на Европа не 
могат да бъдат допълнително 
повлияни от резултата от този 
преглед.

Or. en

Изменение 535
Кора ван Нювенхойзен, Филип Де Бакер

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 
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.

В случай че бъде изготвен подобен 
доклад, при никакви обстоятелства 
бюджетите на „Хоризонт 2020“ и 
Механизма за свързване на Европа не 
могат да бъдат допълнително 
повлияни от съдържанието му.

Or. en

Изменение 536
Патриция Тоя

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

специално що се отнася до всички 
негови цифрови и ИТ елементи, 
включително в областта на транспорта, 
особено в промишлените центрове;
развитие на енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки и 
водната инфраструктура; развитие на 
цифровата инфраструктура с цел 
намаляване до минимум на 
разделението между градовете и 
селата;

Or. en


