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9.1.2019 A8-0482/25 

Изменение  25 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис,  Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи 

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 1 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Икономиките на държавите 

членки спешно се нуждаят от 

публичен инвестиционен план, 

насочен към социално, икономическо и 

териториално сближаване и 

предназначен за увеличаване на 

съвкупното търсене и инвестициите 

в публична инфраструктура, които 

впоследствие биха могли и би 

трябвало да подкрепят и увеличат 

частните инвестиции. Само план от 

такова естество може да бъде 

ефективен за съживяването на 

растежа, борбата с безработицата и 

със социалните, икономическите и 

териториалните неравенства. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Изменение  26 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис,  Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи 

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 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Фонд InvestEU следва да 

допринесе за подобряване на 

конкурентоспособността на Съюза, 

включително в областта на 

иновациите и цифровизацията, за 

устойчивостта на икономическия 

растеж на Съюза, за социалната 

устойчивост и приобщаване и за 

интеграцията на капиталовите 

пазари в Съюза, включително решения 
за преодоляване на тяхната 

фрагментация и за разнообразяване на 

източниците на финансиране за 

предприятията на Съюза. За тази цел 

той следва да подкрепя проекти, които 

са технически и икономически 

жизнеспособни, като предоставя 

рамка за използването на дългови и 

капиталови инструменти и 

инструменти за споделяне на риска, 

подкрепени от гаранция от бюджета 
на Съюза и от вноски от 

партньорите по изпълнението. Той 

следва да бъде ориентиран към на 

търсенето, докато подкрепата по 

фонд InvestEU следва едновременно с 

това да акцентира върху приноса към 

постигането на целите на 

политиката на Съюза. 

(5) Фонд InvestEU следва да 

допринесе не само за намаляване на 

различията в производствения 

капацитет и икономическото 

развитие, но и за постигане на целите 

за социално и териториално 

сближаване. За тази цел той трябва да 

подкрепя проекти, които допринасят за 

индустриалното развитие, 

научноизследователската и 

развойната дейност, първичния 

сектор и социалния прогрес, които 

насърчават предоставянето на 

висококачествени обществени услуги 

в областта на образованието, 

здравеопазването, културата, 

основната канализация и управление 

на отпадъците, сектора на 

транспорта, комуникациите и 

енергетиката, които наред с другото 

създават работни места с права, 

които в крайна сметка са в 

съответствие с принципа на 

допълняемост в районите, където се 

прилагат. 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Изменение  27 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис,  Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи 

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 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Ниските равнища на 

инфраструктурни инвестиции в Съюза 

по време на финансовата криза 

подкопаха способността на Съюза да 

стимулира устойчивия растеж, 

конкурентоспособността и 

сближаването. Значителните 

инвестиции в европейската 

инфраструктура са от основно 

значение за постигане на целите на 

Съюза за устойчивост, включително 

целите в областта на енергетиката и 

климата до 2030 г. Затова подкрепата от 

фонд InvestEU следва да бъде насочена 

към инвестиции в инфраструктурата на 

транспорта, енергетиката, включително 

енергийната ефективност и енергията от 

възобновяеми източници, околната 

среда, действията в областта на климата, 

морската и цифровата инфраструктура. 

С цел максимално увеличаване на 

въздействието и добавената стойност на 

финансовата подкрепа от Съюза е 

уместно да се насърчава 

рационализирането на инвестиционния 

процес, което осигурява видимост на 

планираните проекти и 

последователност между 

съответните програми на Съюза. 

(13) Ниските равнища на 

инфраструктурни инвестиции в 

държавите членки, както в 

публичния, така и в частния сектор 
по време на финансовата криза 

подкопаха способността им да 

стимулират устойчивия растеж, 

конкурентоспособността и 

сближаването Значителните инвестиции 

в инфраструктурата на държавите 

членки са от основно значение за 

постигане на целите на Съюза за 

устойчивост, включително целите в 

областта на енергетиката и климата до 

2030 г. Затова подкрепата от фонд 

InvestEU трябва да бъде насочена към 

инвестиции в инфраструктурата на 

транспорта, енергетиката, включително 

енергийната ефективност и енергията от 

възобновяеми източници, околната 

среда, действията в областта на климата, 

морската и цифровата инфраструктура. 

С цел максимално увеличаване на 

въздействието и добавената стойност на 

финансовата подкрепа от Съюза следва 

да се насърчава рационализирането на 

инвестиционния процес, което 

гарантира видимост на планираните 

проекти, последователност и 
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Предвид заплахите за сигурността, 

инвестиционните проекти, 

получаващи подкрепа от Съюза, 

следва да отчитат принципите за 

защита на гражданите на 

обществени пространства. Това 

следва да допълва усилията на други 

фондове на Съюза, като Европейския 

фонд за регионално развитие, които 

предоставят подкрепа за свързаните 

със сигурността елементи на 

инвестициите в обществени 

пространства, транспорт, 

енергетика и друга критична 

инфраструктура. 

постигане на специфичните за всеки 

регион и държава потребности по 

отношение на растеж и развитие.  

Or. pt 

Обосновка 

Основният въпрос тук е да се отговори на специфичните потребности по отношение 

на нужди за растеж и развитие на всеки регион и държава, особено на тези, които са 

изправени пред най-големи затруднения. Нарастващата обсесия по отношение на 

сигурността, която диктуваше действията и политиките на Европейския съюз, беше 

особено забележима в последно време и сега заплашва да подкопае нашите права и 

свободи под предлог, че ще осигури обществената безопасност, докато измамно 

прикрива източниците на основните заплахи. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Изменение  28 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис,  Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи 

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 18 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) Фондът InvestEU следва да 

гарантира справедливо и балансирано 

разпределение на инвестициите 

между различните региони и държави 

– членки на ЕС. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Изменение  29 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис,  Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи 

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 3 – параграф 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) конкурентоспособността на 

Съюза, включително иновациите и 

цифровизацията; 

a) икономическото и 

териториалното развитие и 

сближаване в рамките на и между 

държавите членки, включително 

развитието на първичния и 

вторичния сектор и производствения 

капацитет, включително в областта 

на научноизследователската и 

развойна дейност, както и 

стабилността на местната, 

регионалната, националната и 

международната транспортна 

инфраструктура, като по този начин 

се гарантира наличието на средства 

за публични инвестиции за 

предоставянето на обществени блага 

и услуги, по-специално в секторите на 

канализацията и управлението на 

отпадъците, транспорта, 

комуникациите и енергетиката; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Изменение  30 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис,  Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи 

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 3 – параграф 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) устойчивостта на икономиката 

на Съюза и нейния растеж; 

б) устойчивостта на икономиките 

на държавите членки и техния 

растеж, включително посрещането на 

специфичните потребности на всеки 

регион и държава, като се обръща 

особено внимание на държавите 

членки, изправени пред най-големи 

затруднения при разпределянето на 

необходимите за инвестиции ресурси, 

и като се гарантира опазването на 

околната среда и насърчаването на 

биологичното разнообразие; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Изменение  31 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис,  Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи 

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 3 – параграф 1 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) социалната устойчивост и 

приобщаване на Съюза; 

в) социалното сближаване, 

включително насърчаването на 

работата с права и всеобщия достъп 

до висококачествени обществени 

услуги и социален напредък, като се 

гарантира наличието на средства за 

публични инвестиции в секторите на 

образованието, здравеопазването и 

културата ; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Изменение  32 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис,  Патрик Льо Ярик 

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 3 – параграф 3a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Програмата InvestEU трябва 

да гарантира, че поне 50% от 

извършените инвестиции се 

разпределят в съответствие с 

географски и отнасящи се до 

сближаването критерии, така че да 

се гарантира, че всички държави 

членки могат да се възползват от 

този фонд по начин, който е обратно 

пропорционален на тяхното равнище 

на  социално и икономическо 

развитие. 

Or. pt 



 

AM\1173567BG.docx  PE631.636v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0482/33 

Изменение  33 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис,  Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи 

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 7 – параграф 1 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) компонент на политиката за 

МСП: достъп и наличие на финансиране 

за МСП и, в надлежно обосновани 

случаи — за малки дружества със 

средна пазарна капитализация; 

в) компонент на политиката за 

МСП: достъп и наличие на финансиране 

за микро-, малките и средните 

предприятия; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Изменение  34 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис,  Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи 

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 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всеки компонент на политиката, 

посочен в член 7, параграф 1, се състои 

от два раздела, които обхващат 
специфични случаи на неефективност 

на пазара или неоптимални 

инвестиционни ситуации, както следва: 

1. Всеки компонент на политиката, 

посочен в член 7, параграф 1 има за цел 

да посрещне потребностите по 

отношение на публични инвестиции, 

недостатъци в производствения 

капацитет, остарялост на 

средствата за производство, 
специфични случаи на неефективност 

на пазара или неоптимални 

инвестиционни ситуации, както следва: 

Or. pt 

 

 


