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9.1.2019 A8-0482/17 

Изменение  17 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Мартина Михелс, 

Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, 

Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Люк Минг Фланаган, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0482/2018 

Хосе Мануел Фернандес, Роберто Гуалтиери 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) През последните години Съюзът 

прие амбициозни стратегии за 

завършване на единния пазар и за 

стимулиране на устойчив растеж и 

работни места, като например съюза на 

капиталовите пазари, стратегията за 

цифров единен пазар, пакета „Чиста 

енергия за всички европейци“, плана за 

действие на ЕС за кръговата икономика, 

стратегията за мобилност с ниски 

емисии, отбраната и космическата 

стратегия за Европа. Фонд InvestEU 

следва да използва и засилва полезните 

взаимодействия между тези взаимно 

подсилващи се стратегии чрез 

предоставяне на подкрепа за 

инвестициите и достъп до финансиране. 

(3) През последните години Съюзът 

прие амбициозни стратегии за 

завършване на единния пазар и за 

стимулиране на устойчив и 

приобщаващ растеж и работни места, 

като например стратегията „Европа 

2020“, съюза на капиталовите пазари, 

стратегията за цифров единен пазар, 

Европейската програма за култура, 

пакета „Чиста енергия за всички 

европейци“, плана за действие на ЕС за 

кръговата икономика, стратегията за 

мобилност с ниски емисии,  

космическата стратегия за Европа и 

Европейския стълб на социалните 

права, които постигнаха ограничени 

резултати по отношение на 

преодоляването на регионалните и 

социалните неравенства. Фонд 

InvestEU следва да използва, подобрява 

и засилва полезните взаимодействия 

между тези взаимно подсилващи се 

стратегии чрез предоставяне на 

подкрепа за инвестициите и достъп до 

финансиране.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Изменение  18 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Мартина Михелс, 

Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, 

Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Люк Минг Фланаган, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0482/2018 

Хосе Мануел Фернандес, Роберто Гуалтиери 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Всеки компонент на политиката 

следва да бъде съставен от два 

раздела, а именно раздел „ЕС“ и раздел 

„Държави членки“. Разделът на ЕС 

следва да бъде насочен по 

пропорционален начин към случаите 

на неефективност на пазара или 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, които засягат целия Съюз; 

подкрепяните дейности следва да 

имат ясна европейска добавена 

стойност. Разделът на държавата 

членка следва да дава възможност на 

държавите членки да предоставят 

част от своите ресурси от фондове 

под споделено управление за 

обезпечаване на гаранцията на ЕС, 

така че тази гаранция да се използва 

за операции по финансиране или 

инвестиране, които са насочени към 

специфични случаи на неефективност 

на пазара или неоптимални 

инвестиционни ситуации на тяхна 

територия, включително в уязвими и 

отдалечени райони, като най-

отдалечените региони на Съюза, за да 

се постигнат целите на фонда под 

заличава се 
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споделено управление. Дейностите, 

подпомагани от фонд InvestEU чрез 

раздел „ЕС“ или на държавата 

членка, не следва нито да дублират, 

нито да изместват частното 

финансиране и не следва да 

нарушават конкуренцията на 

вътрешния пазар. 

Or. en 



 

AM\1173560BG.docx  PE631.636v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0482/19 

Изменение  19 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Мартина Михелс, 

Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, 

Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Люк Минг Фланаган, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0482/2018 

Хосе Мануел Фернандес, Роберто Гуалтиери 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Разделът на държавата членка 

следва да бъде специално проектиран 

така, че да позволява използването на 

фондове под споделено управление за 

обезпечаване на гаранцията, издадена 

от Съюза. Тази комбинация има за цел 

да мобилизира високия кредитен 

рейтинг на Съюза за насърчаване на 

националните и регионалните 

инвестиции, като същевременно се 

гарантира последователно управление 

на риска на условните задължения 

чрез прилагане на гаранцията, 

предоставена от Комисията под 

непряко управление. Съюзът следва да 

гарантира операциите по 

финансиране и инвестиране, 

предвидени в гаранционните 

споразумения, сключени между 

Комисията и партньорите по 

изпълнението в рамките на раздел 

„Държави членки“, фондовете под 

споделено управление трябва да 

осигуряват обезпечаването на 

гаранцията с процент на 

обезпечаване, определен от 

Комисията въз основа на естеството 

заличава се 
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на операциите и свързаните с тях 

очаквани загуби, а държавата членка 

поема загубите над очакваните 

загуби, като издава насрещна 

гаранция в полза на Съюза. Такива 

договорености следва да се сключат в 

единно споразумение за финансов 

принос с всяка държава членка, която 

доброволно избере тази възможност. 

Споразумението за финансов принос 

следва да обхваща едно или повече 

специфични гаранционни 

споразумения, които трябва да се 

прилагат в рамките на съответната 

държава членка. Определянето на 

процента на обезпечаване за всеки 

отделен случай изисква дерогация от 

[член 211, параграф 1] от Регламент 

(ЕС, Евратом) № XXXX („Финансовия 

регламент“). Тази система 

предоставя също единен набор от 

правила за бюджетните гаранции, 

подкрепени от централно 

управлявани фондове или от фондове 

под споделено управление, което би 

улеснило тяхното съчетаване. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Изменение  20 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Мартина Михелс, 

Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, 

Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Люк Минг Фланаган, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0482/2018 

Хосе Мануел Фернандес, Роберто Гуалтиери 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Гаранцията на ЕС в раздел 

„Държави членки“ следва да бъде 

разпределена на всеки партньор по 

изпълнението, който е допустим 

съгласно [член 62, параграф 1, буква в)] 

от [Финансовия регламент], 

включително национални или 

регионални насърчителни банки или 

институции, ЕИБ, Европейския 

инвестиционен фонд и други 

многостранни банки за развитие. При 

подбора на партньорите по 

изпълнението в раздел „Държави 

членки“ Комисията следва да вземе 

предвид предложенията, направени 

от всяка държава членка. В 

съответствие с [член 154] от 

[Финансовия регламент] Комисията 

трябва да направи оценка на 

правилата и процедурите на 

партньора по изпълнението, за да 

гарантира, че те осигуряват ниво на 

защита на финансовите интереси на 

Съюза, равностойно на нивото, 

осигурено от Комисията. 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Изменение  21 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Палома Лопес 

Бермехо, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, Мартина 

Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Люк Минг Фланаган, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0482/2018 

Хосе Мануел Фернандес, Роберто Гуалтиери 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) „дружества със средна пазарна 

капитализация“ означава субекти с 

до 3 000 служители, които не са 

МСП, нито малки дружества със 

средна пазарна капитализация; 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Изменение  22 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Мартина Михелс, 

Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, 

Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Люк Минг Фланаган, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0482/2018 

Хосе Мануел Фернандес, Роберто Гуалтиери 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Раздел „Държави членки“ е насочен 

към специфични случаи на 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни 

ситуации, които засягат една или 

няколко държави членки, с цел 

постигане на целите на участващите 

фондове под споделено управление. 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Изменение  23 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Мартина Михелс, 

Палома Лопес Бермехо, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, 

Мартина Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Люк Минг Фланаган, Еманюел 

Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0482/2018 

Хосе Мануел Фернандес, Роберто Гуалтиери 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 9 заличава се 

Специални разпоредби, приложими 

към раздел „Държави членки“ 

 

1. Средствата, предоставени от 

дадена държава членка по силата на 

член [10, параграф 1] от Регламент 

[[РОР] номер] или член [75, параграф 

1] от Регламент [[план за ОСП] 

номер], се използват за обезпечаване 

на част от гаранцията на ЕС в 

рамките на раздел „Държави членки“ 

за операции по финансиране и 

инвестиране в съответната държава 

членка. 

 

2. Определянето на тази част от 

гаранцията на ЕС в рамките на 

раздел „Държави членки“ подлежи на 

сключването на споразумение за 

финансов принос между държавата 

членка и Комисията. 

 

Държавата членка и Комисията 

сключват споразумението за 

финансов принос или изменение към 

него в срок от четири месеца след 

решението на Комисията за приемане 
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на споразумението за партньорство 

или плана за ОСП, или едновременно с 

решението на Комисията за 

изменение на дадена програма или 

план за ОСП. 

Две или повече държави членки могат 

да сключат съвместно споразумение 

за финансов принос с Комисията. 

 

Чрез дерогация от [член 211, 

параграф 1] от [Финансовия 

регламент] процентът на 

обезпечаване на гаранцията на ЕС в 

рамките на раздел „Държави членки“ 

е 40 % и може да бъде коригиран в 

посока надолу или нагоре във всяко 

споразумение за финансов принос, за 

да се вземат предвид рисковете, 

свързани с финансовите продукти, 

които се предвижда да бъдат 

използвани. 

 

3. Споразумението за финансов 

принос съдържа поне следните 

елементи: 

 

а) общия размер на частта от 

гаранцията на ЕС в рамките на 

раздел „ Държави членки“, който се 

отнася до конкретната държава 

членка, нейния процент на 

обезпечаване, размера на вноската от 

фондовете под споделено управление, 

фазата на съставяне на 

обезпечението в съответствие с 

годишния финансов план и размера на 

получения условен пасив, който да 

бъде покрит чрез насрещна гаранция, 

предоставена от съответната 

държава членка;  

 

б) стратегията, която съдържа 

финансовите продукти и техния 

минимален ливъридж, географското 

покритие, инвестиционния период и, 

ако е приложимо, категориите на 

крайните получатели и на 

допустимите посредници; 

 

в) изразилия(ите) интерес  
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партньор(и) по изпълнението и 

задължението за Комисията да 

информира държавата членка за 

избрания(ите) партньор(и) по 

изпълнението; 

г) възможния принос от 

фондовете под споделено управление 

към консултантския център 

InvestEU; 

 

д) задълженията за ежегодно 

докладване на държавите членки, 

включително докладването в 

съответствие с показателите, 

посочени в споразумението за 

финансов принос; 

 

е) разпоредби относно 

възнаграждението на частта от 

гаранцията на ЕС в рамките на 

раздел „Държави членки“; 

 

ж) евентуалното съчетаване с 

ресурси в рамките на раздел „ЕС“, 

включително в многопластова 

структура за постигане на по-добро 

покритие на рисковете в 

съответствие с член 8, параграф 2. 

 

4. Споразуменията за финансов 

принос се изпълняват от Комисията 

посредством гаранционни 

споразумения, подписани с партньори 

по изпълнението съгласно член 14.  

 

В случай че в срок от девет месеца от 

подписването на споразумението за 

финансов принос не е сключено 

гаранционно споразумение или не са 

поети задължения за пълния размер 

на средствата по споразумението за 

финансов принос посредством едно 

или повече гаранционни споразумения, 

споразумението за финансов принос се 

прекратява в първия случай или се 

изменя съответно във втория случай, 

а неусвоените средства от 

обезпечението се използват повторно 
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съгласно [член 10, параграф 5] от 

Регламент [[РОР] номер] и член [75, 

параграф 5] от Регламент [[план за 

ОСП]номер]. 

В случай че гаранционното 

споразумение не е било надлежно 

изпълнено в срока, уточнен в член [10, 

параграф 6] от Регламент [[РОР] 

номер] или член [75, параграф 6] от 

Регламент [[план за [ОСП] номер], 

споразумението за финансов принос се 

изменя, а неусвоените средства от 

обезпечението се използват повторно 

съгласно [член 10, параграф 6] от 

[[РОР] номер] и член [75, параграф 6] 

от Регламент [[план за ОСП] номер]. 

 

5. По отношение на 

обезпечаването за частта от 

гаранцията на ЕС в рамките на 

раздел „Държави членки“, определена 

със споразумение за финансов принос, 

се прилагат следните правила: 

 

a) след фазата на съставяне, 

посочена в параграф 3, буква а) от 

настоящия член, всеки годишен 

излишък от обезпечения, изчислен 

посредством сравняване на размера на 

обезпеченията, изисквани съгласно 

процента на обезпечаване, с размера 

на реалните обезпечения, се използва 

повторно в съответствие с [член 10, 

параграф 6] от [РОР] и член [75, 

параграф 6] от [[план за ОСП] номер]; 

 

б) чрез дерогация от [член 213, 

параграф 4] от [Финансовия 

регламент], след фазата на 

съставяне, посочена в параграф 3, 

буква а) от настоящия член, 

обезпечаването не води до допълване 

на средства на годишна база, докато е 

налице тази част от гаранцията на 

ЕС в рамките на раздел „Държави 

членки“; 
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в) Комисията незабавно 

информира държавата членка, ако в 

резултат на задействане на тази 

част от гаранцията на ЕС в рамките 

на раздел „Държави членки“ нивото 

на обезпеченията за тази част от 

гаранцията на ЕС падне под 20 % от 

първоначалното обезпечаване; 

 

г) ако нивото на обезпеченията 

за тази част от гаранцията на ЕС в 

рамките на раздел „Държави членки“ 

достигне 10 % от първоначалното 

обезпечаване, съответната държава 

членка предоставя за общия 

обезпечителен фонд до 5 % от 

първоначалното обезпечаване по 

искане на Комисията. 

 

Or. en 
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Изменение  24 

Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Палома Лопес 

Бермехо, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, Мартина 

Андерсон, Мат Карти, Лин Бойлан, Люк Минг Фланаган, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0482/2018 

Хосе Мануел Фернандес, Роберто Гуалтиери 

Създаване на програмата InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Предложение за регламент 

Приложение II – точка 7  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Финансова подкрепа за образувания, 

които имат до 3 000 служители, със 

специална насоченост към МСП и 

малки дружества със средна пазарна 

капитализация, по-специално чрез: 

(7) Финансова подкрепа за образувания, 

които имат до 499 служители, със 

специална насоченост към МСП и 

малки дружества със средна пазарна 

капитализация, по-специално чрез: 

Or. en 

 

 


