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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва комисията по 
бюджети и комисията по икономически и парични въпроси, като водещи комисии, да 
вземат предвид следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Според оценки на Комисията, 
базирани върху фирмени данни, 
нуждите от оздравяване на собствения 
капитал, произтичащи от пандемията от 
Covid-19, могат да възлязат на около 
720 милиарда EUR през 2020 г. Тази 
сума може да е още по-голяма, ако 
ограничителните мерки останат в сила 
по-дълго от очакваното в момента или 
ако трябва да бъдат наложени повторно 
поради нов пик на заразата. Ако не 
бъдат взети мерки, този недостиг на 
капитал може да доведе до 
продължителен период на по-ниски 
инвестиции и по-висока безработица. 
Въздействието на недостига на капитал 
ще бъде неравномерно в отделните 
сектори и държави и ще доведе до 
различия на единния пазар. Ситуацията 
се усложнява от факта, че капацитетът 
на държавите членки да предоставят 
държавна помощ значително се 
различава.

(1) Според оценки на Комисията, 
базирани върху фирмени данни, 
нуждите от оздравяване на собствения 
капитал, произтичащи от пандемията от 
Covid-19, могат да възлязат на около 
720 милиарда EUR през 2020 г. Тази 
сума може да е още по-голяма, ако 
ограничителните мерки останат в сила 
по-дълго от очакваното в момента или 
ако трябва да бъдат наложени повторно 
поради нов пик на заразата. Ако не 
бъдат взети мерки, този недостиг на 
капитал може да доведе до 
продължителен период на по-ниски 
инвестиции, по-висока безработица и 
произтичащите от това значителни 
последици за 
конкурентоспособността на Съюза. 
Това би засегнало особено тежко 
промишления капацитет на Съюза и 
би оказало отрицателно въздействие 
върху малките и средните 
предприятия (МСП) в ядрото на 
европейската промишленост, а 
намалените инвестиции в научни 
изследвания и иновации биха довели до 
технологична регресия и до загуба на 
технологично превъзходство в 
световната конкуренция. Освен това 
съществува представителство на 
МСП, което е над средното ниво, 
включително микропредприятия, в 
особено засегнатите от кризата 
сектори, което би могло да намали 
значително способността им да 
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преминат през необходимата 
„зелена“ и цифрова трансформация. 
Въздействието на недостига на капитал 
ще бъде неравномерно в отделните 
сектори и държави и ще доведе до 
различия и неравенства между 
регионите и на вътрешния пазар. 
Ситуацията се усложнява от факта, че 
капацитетът на държавите членки да 
предоставят държавна помощ 
значително се различава. 
Преразпределянето на средства по 
линия на Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността (SSI) следва 
по справедлив начин да отразява тези 
въпроси, като предоставя адекватна 
финансова подкрепа и избягва 
отрицателното социално-
икономическо въздействие върху 
промишлеността и работниците, 
както и всяко отрицателно 
въздействие върху вътрешния пазар.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) пандемията от Covid-19 оказа 
значително, внезапно и непредвидено 
въздействие върху икономиката на 
Съюза, което на свой ред попречи 
значително на способността на 
Съюза да постигне напредък по 
приоритетите на политиката, по-
специално по отношение на 
Европейския зелен пакт и свързаните 
с него цели, като например целите в 
областта на климата, развитието на 
енергийната инфраструктура, 
водородната стратегия, 
Стратегията за изграждане на 
цифровото бъдеще на Европа, 
Стратегията за мястото на МСП в 
устойчива и цифрова Европа, Новата 
стратегия в областта на 
промишлеността за екологосъобразна 



AD\1211936BG.docx 5/35 PE654.115v02-00

BG

и цифрова Европа и изграждането на 
отворена стратегическа 
автономност за конкурентоспособна, 
динамична и устойчива икономика на 
Съюза. Инструментът за подкрепа на 
платежоспособността има за 
предназначение да служи като важен 
инструмент за осигуряване на това 
напредъкът по отношение на тези 
цели на политиката да бъде запазен 
или ускорен.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Водещите до сериозни 
затруднения икономически и 
социални последици, причинени от 
кризата с COVID-19, за вътрешния 
пазар, частния инвестиционен 
капацитет и заетостта могат да 
изложат на риск колективните 
усилия на равнището на ЕС и на 
национално равнище за постигане на 
целите в областта на енергетиката, 
климата и околната среда до 2030 г., 
както и на целите за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г. 
Инструментът за подкрепа на 
платежоспособността следва да 
спомогне за предотвратяване на 
възникването на такъв риск и за 
гарантиране на напредък по 
отношение на постигането на тези 
цели.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Първоначалната цел на 
инструмента за подкрепа на 
платежоспособността следва да бъде 
запазването на възможно най-много 
европейски работни места чрез 
предоставяне на обусловена от 
политиките подкрепа за 
дружествата във всички държави 
членки, които като цяло са 
жизнеспособни в дългосрочен план, и 
да им се даде възможност да се 
върнат към капацитета си, да 
засилят производителността и 
иновациите и да стимулират 
заетостта в целия Съюз. Не следва да 
се предоставя подпомагане в рамките 
на Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността за дейности, 
които не са съобразени с политиките 
на Съюза.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с Регламент 
[Инструмент на Европейския съюз за 
възстановяване] и в рамките на 
отпуснатите чрез него ресурси, по 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, който е част от 
Европейския фонд за стратегически 
инвестиции, следва да бъдат предприети 
мерки за възстановяване и устойчивост 
в отговор на безпрецедентната криза с 
COVID-19. Тези допълнителни ресурси 
следва да се използват в сроковете, 
предвидени в Регламент [EURI].

(2) В съответствие с Регламент 
[Инструмент на Европейския съюз за 
възстановяване] и в рамките на 
отпуснатите чрез него ресурси, по 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, който е част от 
Европейския фонд за стратегически 
инвестиции, следва да бъдат предприети 
мерки за възстановяване и устойчивост 
в отговор на безпрецедентното 
икономическо въздействие на кризата 
с COVID-19 върху предприятията. 
Следва да се обърне специално 
внимание на запазването на 
работните места и на средствата за 
препитание, като се подкрепят МСП, 
които осигуряват две трети от 
работните места в Съюза, както и 
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промишлеността и хората, за да се 
гарантира, че никой не е оставен 
настрана. Тези допълнителни ресурси 
следва да се използват по такъв начин, 
че да се осигури спазване на сроковете, 
предвидени в Регламент [EURI], при 
същевременно поддържане и 
разширяване на възможностите за 
заетост, за да се избегне социалното 
изключване, и като се подпомага 
технологичния напредък и се създават 
пазарни възможности за 
предприятията, като по този начин 
се създават работни места и се 
предотвратява безработицата.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) ЕФСИ беше особено успешен в 
мобилизирането както на частни, 
така и на публични инвестиции на 
стойност над 500 милиарда евро към 
юни 2020 г. и е от полза за около 1,4 
милиона МСП. Участието на 
частния сектор за мобилизиране на 
инвестиции след пандемията от 
Covid-19 е от особено значение за 
противодействие на отрицателното 
въздействие на пандемията върху 
икономиката на Съюза и 
следователно основният фокус на 
Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността следва да бъде 
привличането на частни инвестиции.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В отговор на тежките (3) В отговор на тежките 
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икономически последици от пандемията 
от Covid-19 в Съюза на дружествата в 
затруднено положение поради 
икономическата криза, причинена от 
пандемията, които не могат да получат 
достатъчна подкрепа чрез пазарно 
финансиране или чрез мерки, 
предприети от държавите членки, 
следва спешно да се помогне чрез 
Инструмент за подкрепа на 
платежоспособността, който следва да 
бъде добавен като трети прозорец по 
ЕФСИ.

икономически и социални последици от 
пандемията от Covid-19 в Съюза на 
дружествата, особено на МСП и по-
специално на иновативните и 
технологично ориентирани микро- и 
семейни стопански субекти, 
изпаднали в затруднено положение 
поради икономическата и социална 
криза, причинена от пандемията, които 
не могат да получат достатъчна 
подкрепа чрез пазарно финансиране или 
чрез мерки, предприети от държавите 
членки, следва спешно да се помогне 
чрез Инструмент за подкрепа на 
платежоспособността, който следва да 
бъде добавен като трети прозорец по 
ЕФСИ.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Инструментът за подкрепа на 
платежоспособността е 
предназначен да преодолее 
икономическото въздействие на 
пандемията от Covid-19. Той 
представлява инструмент за 
подпомагане на предотвратяването 
на фалит на жизнеспособни 
предприятия и следователно е 
инструмент за подпомагане на 
предотвратяването на 
безработицата сред гражданите на 
Съюза. Инструментът не е 
разработен с цел да насочи 
икономиките на държавите членки в 
конкретна посока. Целта на всяко 
действие, предприето в контекста на 
Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността, следва да 
бъде предотвратяване на по-високи 
равнища на безработица.



AD\1211936BG.docx 9/35 PE654.115v02-00

BG

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Дружествата, подпомагани по 
Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността, трябва да са 
установени и да извършват дейност в 
Съюза, което означава, че седалището 
им се намира в държава членка и 
значителна част от персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
им дейност или другите им стопански 
дейности са съсредоточени в Съюза. Те 
следва да осъществяват дейности в 
подкрепа на целите, обхванати от 
настоящия регламент. Те следва да имат 
жизнеспособен бизнес модел и вече да 
не са били в затруднено положение по 
смисъла на рамката за държавната 
помощ7 в края на 2019 г. Подкрепата 
следва да бъде насочена към 
допустими дружества, извършващи 
дейност в държавите членки и в 
секторите, които са най-силно засегнати 
от кризата с Covid-19 и/или в които 
наличието на държавна подкрепа за 
платежоспособността е по-ограничено.

(4) Дружествата, подпомагани по 
Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността, по-голямата 
част от които следва да бъдат МСП, 
трябва да са установени и да извършват 
дейност в Съюза, което означава, че 
седалището им се намира в държава 
членка и че те имат статут на 
местно лице за данъчни цели и 
персоналът, производството, 
научноизследователската и развойната 
им дейност или другите им стопански 
дейности са съсредоточени предимно в 
Съюза и не се контролират от трета 
държава.  Те не следва да са част от 
група, която има дъщерни 
предприятия без реална стопанска 
дейност в държава, включена в 
списъка на Съюза за юрисдикциите, 
неоказващи съдействие6a. Те следва да 
осъществяват дейности в подкрепа на 
целите, обхванати от настоящия 
регламент. Те следва да имат 
жизнеспособен бизнес модел, 
включително интелектуална 
собственост или големи 
възможности за технологична 
научноизследователска и развойна 
дейност  и вече да не са били в 
затруднено положение по смисъла на 
рамката за държавната помощ7  в края 
на 2019 г., нито да са участвали във 
или да са извършвали изпиране на 
пари, финансиране на тероризъм, 
избягване на данъци, данъчни измами 
или отклонение от данъчно облагане. 
Що се отнася до микро- или малки 
предприятия, те биха могли да бъдат 
в затруднено положение по 
отношение на рамката за държавна 
помощ още на 31 декември 2019 г., при 
условие че не са обект на процедура по 
колективна несъстоятелност 
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съгласно националното 
законодателство и че не са получили 
помощ за оздравяване или помощ за 
преструктуриране. Подкрепата за 
изпълняващи условията дружества 
следва да бъде обвързвана с условието 
те да извършват дейност в държавите 
членки и в секторите, които са най-
силно засегнати от кризата с Covid-19 
или се характеризират с бързо 
нарастващи равнища на безработица, 
или в които наличието на държавна 
подкрепа за платежоспособността е по-
ограничено, като същевременно се 
гарантира балансирано географско 
покритие в Съюза. Дружествата 
следва да поемат ангажимент да 
продължат да работят и да 
поддържат своята работна сила в 
Съюза, както и да въвеждат 
ограничения по отношение на 
плащанията на дивиденти, когато е 
приложимо, възнагражденията на 
ръководния персонал, както и 
програмите за обратно изкупуване на 
дивиденти, както и да спазват 
социалните и екологичните 
стандарти и закони на Съюза. Освен 
това, за да бъде насърчавано 
благосъстоянието и икономическото 
възстановяване в техните съответни 
територии, както и за да се 
предотвратят по-нататъшни 
сътресения на вътрешния пазар, 
дружествата, които получават 
подкрепа, следва да поемат 
ангажимент да продължат да 
извършват дейност в същата 
държава членка и да не предвиждат 
преместване в друга държава членка 
или трета държава поне за срока на 
предоставената помощ.

__________________ __________________
6a https://eur-
lex.europa.eu/search.html?qid=15966076
98330&text=52020XG0227(01)&scope=E
URLEX&type=quick&lang=bg
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7 Както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории 
помощи за съвместими с вътрешния 
пазар в приложение на членове 107 и 
108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., 
стр. 1).

7 Както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории 
помощи за съвместими с вътрешния 
пазар в приложение на членове 107 и 
108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., 
стр. 1).

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Критериите за финансиране по 
линия на Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността следва да 
отчитат на видно място 
икономическото въздействие, а не 
здравната криза, предизвикана от 
пандемията в различните държави 
членки и сектори. Това следва да бъде 
отразено в разпределението на 
ресурсите за засегнатите държави 
членки.

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) МСП са гръбнакът на 
европейската икономика и играят 
ключова роля за икономическото 
възстановяване, ориентирано към 
създаването на работни места. 
Въпреки това МСП са особено 
засегнати от кризата с COVID-19, 
като според сведенията до 90% от 
МСП в Съюза са били икономическа 
засегнати, по-специално в сектора на 
услугите, както и в производството, 
строителството, туризма и 
секторите на културата и 
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творчеството. Инструментът за 
подкрепа на платежоспособността е 
част от стратегическа политика на 
Съюза за възстановяване, насочена 
към възможно най-бързото връщане 
на хората на работа, по-специално 
чрез предоставяне на адекватна 
подкрепа на МСП.

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Подкрепата, предоставена по 
линия на Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността, следва да има 
за цел запазване на ефективността и 
конкурентоспособността на 
пазарите на ЕС. Инструментът за 
подкрепа на платежоспособността 
следва да избягва да дава възможност 
на дружествата с по-силни пазарни 
позиции да консолидират своето 
пазарно господство над своите 
конкуренти. Поради това 
Управителният съвет следва да 
гарантира, че Инструментът за 
подкрепа на платежоспособността 
ще избягва да допринася за пазарната 
концентрация.

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Гаранцията на ЕС, предоставена 
на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), следва да бъде увеличена с 
66 436 320 000 EUR, за да се създаде 
трети прозорец на ЕФСИ — прозореца 
за подкрепа на платежоспособността — 
по който се предоставя подкрепа на 

(5) Гаранцията на ЕС, предоставена 
на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), следва да бъде увеличена с 
66 436 320 000 EUR, за да се създаде 
трети прозорец на ЕФСИ — прозореца 
за подкрепа на платежоспособността — 
по който се предоставя подкрепа на 



AD\1211936BG.docx 13/35 PE654.115v02-00

BG

платежоспособността. платежоспособността. В рамките на 
инструмента за възстановяване, 
наречен Next Generation EU, Съюзът 
може да финансира пряко ЕИБ, за да 
се създадат налични средства за 
постигане на целта на Инструмента 
за подкрепа на 
платежоспособността във възможно 
най-кратък срок, без да е необходимо 
тези средства да бъдат набирани чрез 
финансовите пазари.

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Размерът на гаранцията на ЕС, 
налична по прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, се очаква да 
мобилизира до 300 000 000 000 EUR 
инвестиции в реалната икономика.

(7) Размерът на гаранцията на ЕС, 
налична по прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, се очаква да 
мобилизира до 300 000 000 000 EUR 
инвестиции в реалната икономика. 
Инструментът за подкрепа на 
платежоспособността следва да 
допринася за инвестициите в 
реалната икономика. Прозорецът за 
подкрепа на платежоспособността 
по-специално следва да не допринася 
за рефинансирането на 
съществуващи дългове под каквато и 
да било форма или по какъвто и да 
било вид.

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Начините на предоставяне на 
подкрепата следва да бъдат гъвкави с 
оглед на необходимостта от различни 
решения в различните държави членки. 
Тези начини следва да включват 
например финансиране, гаранции или 

(8) В сътрудничество с 
държавите членки ЕИБ и Комисията 
следва да осъществяват дейности по 
комуникация и техническа помощ, 
насочени към потенциални 
бенефициери на Инструмента за 
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инвестиции от страна на групата на ЕИБ 
в съществуващи независимо 
управлявани фондове или в дружества 
със специална инвестиционна цел, 
които на свой ред инвестират в 
допустимите дружества. Освен това 
подкрепата може да се предоставя чрез 
новосъздадени независими фондове, 
включително чрез новосъздадени екипи 
или дружества със специална 
инвестиционна цел, особено създадени 
на европейско, национално или 
регионално равнище с цел да се 
възползват от гаранцията на ЕС, за да 
инвестират в допустими дружества. 
Гаранцията на ЕС може също да се 
използва за обезпечаване или 
финансиране на интервенция от страна 
на национална насърчителна банка или 
институция в съответствие с правилата 
за държавна помощ заедно с частни 
инвеститори в подкрепа на допустими 
дружества. Следва да се избягва 
излишното нарушаване на 
конкуренцията на вътрешния пазар.

подкрепа на платежоспособността, 
като например съответните 
дружества, МСП и други отговарящи 
на условията участници, за да се 
подпомогне широкото 
разпространение и усвояването на 
финансирането по Инструмента за 
подкрепа на платежоспособността. 
Европейският консултантски център 
по инвестиционни въпроси (EIAH) 
следва също да взема активно участие 
и да допринася за процеса на 
предоставяне на необходимата 
информация. Начините на 
предоставяне на подкрепата следва да 
бъдат гъвкави с оглед на 
необходимостта от различни решения в 
различните държави членки. Начините 
на предоставяне следва също така да 
изключват разходите или най-
малкото да свеждат до минимум 
въздействието на разходите за 
потенциалните бенефициери на 
Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността, особено за 
микро- и малките стопански единици 
и МСП като цяло, което би ги 
възпряло или възпрепятствало да 
използват Инструмента за подкрепа 
на платежоспособността. Тези 
начини следва да включват например 
финансиране, гаранции или инвестиции 
от страна на групата на ЕИБ в 
съществуващи независимо управлявани 
фондове или в дружества със специална 
инвестиционна цел, които на свой ред 
инвестират в допустимите дружества. 
Освен това подкрепата може да се 
предоставя чрез новосъздадени 
независими фондове, включително чрез 
новосъздадени екипи или дружества със 
специална инвестиционна цел, особено 
създадени на европейско, национално 
или регионално равнище с цел да се 
възползват от гаранцията на ЕС, за да 
инвестират в допустими дружества. 
Гаранцията на ЕС може също да се 
използва за обезпечаване или 
финансиране на интервенция от страна 
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на национална насърчителна банка или 
институция в съответствие с правилата 
за държавна помощ заедно с частни 
инвеститори в подкрепа на допустими 
дружества. Следва да се избягва 
излишното нарушаване на 
конкуренцията на вътрешния пазар. 
Инструментът за подкрепа на 
платежоспособността не следва да 
задълбочава съществуващите 
неравенства между държавите 
членки, нито да отслабва вътрешния 
пазар. Една година след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията следва да оцени дали 
цялостната структура на 
Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността е подходяща 
за осъществяване на основната му 
цел, т.е. своевременна подкрепа за 
платежоспособността на 
дружества, които отговарят на 
условията.

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Капиталовите фондове, 
дружествата със специална 
инвестиционна цел, инвестиционните 
платформи и националните 
насърчителни банки и институции 
следва да предоставят капиталови или 
квазикапиталови средства (напр. 
хибриден дълг, привилегировани акции 
или конвертируем капитал)  на 
допустими дружества, но не и на 
образувания, стремящи се към 
изкупуване или заместващ капитал.

(9) Капиталовите фондове, 
дружествата със специална 
инвестиционна цел, инвестиционните 
платформи и националните 
насърчителни банки и институции 
следва да предоставят капиталови или 
квазикапиталови средства (напр. 
хибриден дълг, привилегировани акции, 
конвертируем капитал, подчинени 
заеми, възстановяеми аванси, непреки 
дялови участия и други инструменти, 
които са особено подходящи за 
предоставяне на подкрепа за 
платежоспособността на МСП) на 
допустими дружества, но не и на 
образувания, стремящи се към 
изкупуване (или заместващ капитал) с 
цел източване на активи. Комисията 
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следва да упражнява редовен надзор и 
контрол върху използването на 
средствата и да предприема 
необходимите стъпки за 
санкциониране на неправомерното 
използване на средства от 
участниците.

Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Операциите по финансиране и 
инвестиране следва да бъдат в 
съответствие с настоящите политически 
приоритети на Съюза, като например 
Европейския зелен пакт и Стратегията 
за изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа. Следва да се обърне внимание 
и на подкрепата на трансгранични 
дейности.

(10) операциите по финансиране и 
инвестиране следва да отговарят на 
критериите, определени в Регламент 
(ЕС) 2020/852 [Регламент относно 
таксономията], включително 
принципа за ненанасяне на 
значителни вреди, да бъдат приведени 
в съответствие с настоящите 
политически приоритети на Съюза, като 
например Европейския зелен пакт, 
Стратегията за формиране на 
цифровото бъдеще на Европа, новата 
промишлена стратегия за Европа, 
стратегията за МСП за устойчива и 
цифрова Европа, Европейския стълб 
на социалните права, Европейската 
социална харта (преразгледана), 
законодателството на Съюза в 
областта на енергетиката и 
климата, както и политиката на 
отпускане на заеми на ЕИБ, както и 
да допринасят за целите в областта 
на енергетиката и климата за 2030 г. 
и 2050 г. Тези операции следва да 
подкрепят създаването или 
запазването на качествени и 
устойчиви работни места и 
трансгранични дейности в рамките 
на Съюза, както и преодоляването на 
предизвикателствата, свързани със 
„зелената“ и цифровата 
трансформация на МСП. Това следва 
да играе важна роля за смекчаване на 
отрицателното въздействие на 
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кризата, предизвикана от COVID-19, 
чрез създаване на възможности за 
предприятията и МСП.

Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Инвестиционният комитет по 
Регламента за InvestEU следва да поеме 
отговорността за предоставяне на 
гаранцията на ЕС и по настоящия 
регламент, след като бъде създаден.

(14) Инвестиционният комитет по 
Регламента за InvestEU следва да поеме 
отговорността за предоставяне на 
гаранцията на ЕС и по настоящия 
регламент, след като бъде създаден. 
Инвестиционният комитет следва да 
определя тези мерки в тясно 
сътрудничество с държавите членки, 
с активно участие на синдикални 
организации, организации на 
гражданското общество и други 
съответни заинтересовани страни, 
като всички те играят ключова роля в 
плановете за възстановяване след 
кризата. Инвестиционният комитет 
следва да преразпределя ресурсите по 
линия на Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността по начин, 
който осигурява географски баланс 
между държавите членки.

Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Инвестиционният комитет 
следва да определя мерки по начин, 
който да гарантира 
привлекателността на Инструмента 
за подкрепа на 
платежоспособността за 
потенциалните бенефициери чрез 
избягване на бюрокрацията, 
прекомерните разходи и 
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административната тежест, от 
една страна, и от друга страна, да 
гарантира прозрачност и отчетност 
за постигането на целите на 
Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността.

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „дружества“, за целите на 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, означава 
дружества, дружества за проекти, 
публично-частни партньорства и други 
правни структури.

(9) „дружества“, за целите на 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, означава 
дружества, микропредприятия и МСП, 
дружества за проекти, публично-частни 
партньорства и други правни структури.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) платежоспособност на 
дружествата, установени в държава 
членка и извършващи дейност в Съюза.

в) платежоспособност на 
дружествата, установени в държава 
членка, които не са контролирани от 
трета държава, извършващи дейност 
и наемащи на работа персонал в 
Съюза, с особено внимание към МСП.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 4
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 5 – параграф 1 – алинея 3 – тире 2 а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

— подкрепа за фондове, дружества със 
специална инвестиционна цел, 
инвестиционни платформи или други 
договорености по прозореца за подкрепа 
на платежоспособността.

— подкрепа за фондове, дружества със 
специална инвестиционна цел, 
инвестиционни платформи или други 
договорености по прозореца за подкрепа 
на платежоспособността, по-специално 
за проекти, включващи МСП или 
пряко допринасящи за постигането 
на целите в областта на 
енергетиката и климата за 2030 г. и 
2050 г. или в съответствие с 
регламента за таксономията, се 
предоставят други по-благоприятни 
във финансово отношение 
договорености.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 6 – параграф 1 – буква а – алинея 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това подпомагане по прозореца 
за подкрепа на платежоспособността се 
предоставя само ако е в полза на 
дружества, които вече не са били в 
затруднено положение от гледна точка 
на държавните помощи8 в края на 
2019 г., но оттогава са изправени пред 
значителни рискове, свързани с 
платежоспособността, поради кризата, 
породена от пандемията от Covid-19.

Въпреки това подпомагане по прозореца 
за подкрепа на платежоспособността се 
предоставя само ако е в полза на 
дружества, които вече не са били в 
затруднено положение от гледна точка 
на държавните помощи8  в края на 
2019 г., или на микро или малки 
предприятия, които вече са били в 
затруднено положение на 31 декември 
2019 г., при условие че не са обект на 
процедура по колективна 
несъстоятелност съгласно 
националното законодателство и че 
не са получили помощ за оздравяване 
или помощ за преструктуриране, или 
ако те се считат за икономически 
жизнеспособни в дългосрочен план, но 
са изправени пред значителни рискове, 
свързани с платежоспособността, 
поради кризата, породена от пандемията 
от Covid-19. Новосъздадените 
предприятия не се приема, че попадат 
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в обхвата на понятието „в 
затруднено положение“ през първите 
три години след започването на 
дейност в съответната област. 
Получаващите подпомагане 
дружества се ангажират да 
продължат да работят и да 
поддържат своята работна сила, 
както и да не преместват работните 
места, капитала и производствените 
процеси в трета държава, да 
прилагат равно заплащане за труд с 
равна стойност между мъжете и 
жените и да въведат ограничения по 
отношение на дивидентите, където е 
приложимо, възнагражденията на 
ръководния персонал, както и 
програмите за обратно изкупуване на 
акции за срока на подпомагането и 
шест месеца след това. Подпомагане 
не се предоставя на дружества, които 
са били осъдени през последните 
десет години за изпиране на пари, 
финансиране на терористични 
действия, данъчни измами или 
отклоняване от данъчно облагане или 
които са част от група, имаща 
дъщерни предприятия без реална 
икономическа дейност в държава, 
включена в списъка на Съюза за 
юрисдикциите, които не оказват 
съдействие;

__________________ __________________
8 Както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории 
помощи за съвместими с вътрешния 
пазар в приложение на членове 107 и 
108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., 
стр. 1).

8 Както е определено в член 2, 
параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 
2014 г. за обявяване на някои категории 
помощи за съвместими с вътрешния 
пазар в приложение на членове 107 и 
108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., 
стр. 1).

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 6 – параграф 1 – буква б
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Текст в сила Изменение

(5а) в член 6, параграф 1 буква б) се 
изменя, както следва:

б) са съгласувани с политиките на 
Съюза, включително с целта за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, създаване на 
качествени работни места и 
икономическо, социално и 
териториално сближаване;

“б) са съгласувани със законите в 
областта на енергетиката и климата 
и целите в областта на 
енергетиката и климата за 2030 г. и 
2050 г., Европейския стълб на 
социалните права, целите в областта 
на околната среда, свързани със 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и 
адаптирането към него, целите на 
зеления и цифровия преход, 
технологичната автономност, 
устойчивия и приобщаващ растеж, 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, 
създаването на качествени работни 
места и иновациите“.

Обосновка

(Настоящото изменение цели да измени разпоредба на действащия акт – член 6, 
параграф 1, буква б) – която не е посочена в предложението на Комисията.)

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) в член 6, параграф 1 се добавя 
следната буква:
„га) „максимално увеличаване на 
заетостта в Съюза“

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
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Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от първия параграф само 
дружествата, установени в държава 
членка и извършващи дейност в Съюза, 
могат да бъдат подпомагани чрез 
операциите по финансиране и 
инвестиране по прозореца за подкрепа 
на платежоспособността.

Независимо от първия параграф само 
дружествата, установени в държава 
членка и извършващи дейност и 
наемащи на работа персонал в Съюза, 
могат да бъдат подпомагани чрез 
операциите по финансиране и 
инвестиране по прозореца за подкрепа 
на платежоспособността.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Съответните операции са съгласувани с 
политиките на Съюза, включително 
Европейския зелен пакт9 и Стратегията 
за изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа10, и с приобщаващото и 
симетрично възстановяване от 
пандемията от COVID-19, и спомагат 
за постигането на някоя от следните 
общи цели:“

Съответните операции са съгласувани с 
политиките на Съюза, по-специално с 
целите на Съюза до 2030 г. в 
областта на енергетиката и 
климата, както и целите в областта 
на климата, определени в [Регламент 
(ЕС) 2020/XXX за установяване на 
рамката за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата ("Европейски законодателен 
акт за климата")], Европейския 
стълб за социални права, Европейския 
зелен пакт9, Стратегията за изграждане 
на цифровото бъдеще на Европа10, 
Новата промишлена стратегия за 
Европа и Стратегия за мястото на 
МСП в устойчива и цифрова Европа и 
амбициите на „Хоризонт Европа“, 
както и с приобщаващото и 
симетрично възстановяване от 
пандемията от COVID-19 във всички 
държави членки, като се обръща 
специално внимание на създаването 
на висококачествени и устойчиви 
работни места и на продуктивни 
инвестиции в МСП, включително 
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стартиращи предприятия, и се 
подкрепя всяка една от следните общи 
цели:

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантира, че по-голямата част от 
финансирането на ЕФСИ по прозореца 
за подкрепа на платежоспособността се 
използва за подпомагане на допустими 
дружества в държавите членки и 
секторите, засегнати най-тежко от 
пандемията от Covid-19;

б) гарантира, че по-голямата част от 
финансирането на ЕФСИ по прозореца 
за подкрепа на платежоспособността се 
използва за подпомагане на допустими 
дружества, по-специално 
микропредприятия и МСП, социално 
и икономически засегнати най-тежко от 
пандемията от Covid-19, и които се 
стремят да запазят или евентуално 
да увеличат броя на служителите си 
в Съюза, като същевременно се 
гарантира балансирано географско 
разпределение сред държавите и се 
избягва пазарната концентрация;

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантира, че по-голямата част от 
финансирането на ЕФСИ по прозореца 
за подпомагане на платежоспособността 
се използва за подпомагане на 
допустими дружества в държави членки, 
в които наличието на държавна 
подкрепа на платежоспособността на 

в) гарантира, че по-голямата част от 
финансирането на ЕФСИ по прозореца 
за подпомагане на платежоспособността 
се използва за подпомагане на 
допустими дружества, по-специално 
микропредприятия и МСП, в държави 
членки и региони, в които наличието на 
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държавата е по-ограничено. държавна подкрепа на 
платежоспособността на държавата е 
по-ограничено.

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) гарантират, че техническа 
помощ се предоставя на държавите 
членки и на дружествата, и по-
специално МСП. Инструментът за 
подкрепа на платежоспособността 
се популяризира сред дружества, 
които отговарят на условията, и 
МСП чрез използване на 
съществуващите инструменти в 
рамките на ЕФСИ, като например 
Европейския консултантски център 
по инвестиционни въпроси (EIAH), по-
специално за МСП, които може да са 
изправени пред прекомерни 
административни тежести.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) гарантиране, че 
финансирането от ЕФСИ в рамките 
на прозореца за подпомагане на 
платежоспособността се използва за 
подпомагане на отговарящи на 
условията дружества, които имат за 
цел да допринесат за постигането на 
целите в областта на климата и 
енергетиката в държавите членки, 
подкрепящи постигането на целта за 
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неутралност по отношение на 
климата до 2050 г., и на 
отговарящите на условията 
дружества в държавите членки, 
които се ангажират да поддържат 
или създават устойчиви и качествени 
работни места в рамките на своите 
дейности в Съюза.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2а – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) Дружествата, регистрирани в 
държави, включени в списъка на 
Съюза на юрисдикциите, неоказващи 
съдействие за данъчни цели, не са 
допустими за финансова подкрепа.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При необходимост управителният 
съвет предоставя подробни насоки във 
връзка с букви а) и в).

Управителният съвет предоставя 
подробни насоки във връзка с 
методиката, секторите и държавите 
членки, посочени съответно в букви а) 
— вб), преди Инструментът за 
подкрепа на платежоспособността 
да влезе в действие. Единствено 
операции по финансиране и 
инвестиране, които са съвместими с 
целите на ЕС в областта на климата, 
са допустими за подпомагане съгласно 
настоящия регламент.

Изменение 34
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимите инструменти по прозореца 
за подкрепа на платежоспособността 
спомагат за предоставяне на капиталови 
или квазикапиталови средства на 
дружествата, посочени в член 3, 
буква в). Хибридни инструменти могат 
да се използват в съответствие с 
приложение II, ако отговарят на целта 
на прозореца.

Допустимите инструменти по прозореца 
за подкрепа на платежоспособността 
спомагат за предоставяне на капиталови 
или квазикапиталови средства на 
дружествата, посочени в член 3, 
буква в). Хибридни инструменти могат 
да се използват в съответствие с 
приложение II, ако отговарят на 
целта на прозореца и ако отговарят 
на договорените правила за прилагане 
в съответните държави членки. В 
случай на финансиране или гаранции, 
предоставени на институции, 
инвестиционни платформи, 
дружества със специална 
инвестиционна цел или фондове, 
които са мажоритарно притежавани 
или контролирани от държава 
членка, единствено хибридни 
капиталови инструменти, например 
привилегировани акции, права на 
участие в печалбата или непреки 
дялови участия, които гарантират 
пасивна роля на държавата членка, са 
допустими в рамките на прозореца за 
подкрепа на платежоспособността. 
Управителния съвет предоставя 
подробни насоки, що се отнася до 
този въпрос.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредниците по прозореца за подкрепа 
на платежоспособността се установяват 
в държава членка и извършват дейност в 

Посредниците по прозореца за подкрепа 
на платежоспособността се установяват 
в държава членка, не са контролирани 
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Съюза. Управителният съвет определя 
всички необходими изисквания, 
свързани с контрола върху 
посредниците (фондове, дружества със 
специална цел и други), с оглед на 
всички приложими съображения, 
свързани с обществения ред или 
сигурността.

от трета държава и извършват 
дейност в Съюза. Управителният съвет 
определя всички необходими 
изисквания, свързани с контрола върху 
посредниците (фондове, дружества със 
специална цел и други), с оглед на 
икономическия интерес на Съюза и 
съображенията, свързани с 
обществения ред или сигурността.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 14 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сума в размер до 100 000 000 EUR се 
предоставя за покриване на разходи, 
консултантски услуги и техническа и 
административна помощ, свързани със 
създаването и управлението на фондове, 
дружества със специална 
инвестиционна цел, инвестиционни 
платформи и други механизми по 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, включително за 
подкрепата, посочена в буква и) от член 
14, параграф 2, и по-специално за 
държавите членки с по-слабо развити 
капиталови пазари. Техническата 
помощ е на разположение също така за 
подпомагане на екологичната и 
цифрова трансформация на 
дружествата, финансирани по този 
прозорец.

Сума в размер до 100 000 000 EUR се 
предоставя за покриване на разходи, 
консултантски услуги и техническа и 
административна помощ, свързани със 
създаването и управлението на фондове, 
дружества със специална 
инвестиционна цел, инвестиционни 
платформи и други механизми по 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, включително за 
подкрепата, посочена в буква и) от член 
14, параграф 2. Специален акцент се 
поставя върху предоставянето на 
техническа помощ за МСП. 
Техническата помощ се съсредоточава 
също така върху подпомагането на 
„зелената“ и цифрова трансформация 
на дружествата, по-специално МСП и 
микропредприятията, финансирани по 
този прозорец. Консултантските 
услуги и техническата помощ 
предоставят на изпълняващите 
изискванията дружества и на МСП 
процедури за опростяване и 
намаляване на административната 
тежест. Европейският 
консултантски център по 
инвестиционни въпроси (EIAH) също 
насочва своето внимание към тези 
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въпроси.

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 2 – буква а
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІI – раздел 2 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Гаранцията на ЕС се предоставя 
с цел пряка или непряка подкрепа на 
финансирането на нови операции. В 
областта на инфраструктурата следва да 
бъдат насърчавани инвестиции „на 
зелено“ (създаване на активи). 
Инвестиции в съществуващи 
промишлени обекти (разширяване и 
модернизиране на съществуващи 
активи) също могат да получат 
подкрепа. В рамките на прозореца за 
подкрепа на платежоспособността 
финансирането има за цел да подобри 
капиталовата база на дружествата и 
тяхната платежоспособност. В 
условията на финансиране следва да се 
избягва евентуалното нарушаване на 
конкуренцията между дружествата. По 
правило, гаранцията на ЕС не се 
предоставя в подкрепа на операции по 
рефинансиране (като замяна на 
съществуващите кредитни 
споразумения или други форми на 
финансова подкрепа за проекти, които 
вече са частично или напълно 
реализирани), освен в рамките на 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността или при 
изключителни и добре обосновани 
обстоятелства, когато се докаже, че 
подобна операция ще позволи нова 
инвестиция в размер, най-малко 
еквивалентен на този на сумата на 
операцията, и че тази инвестиция ще 
отговаря на критериите за допустимост 
и общите цели, установени съответно в 
член 6 и в член 9, параграф 2.

б) Гаранцията на ЕС се предоставя 
с цел пряка или непряка подкрепа на 
финансирането на нови операции. В 
областта на инфраструктурата следва да 
бъдат насърчавани инвестиции „на 
зелено“ (създаване на активи). 
Инвестиции в съществуващи 
промишлени обекти (разширяване и 
модернизиране на съществуващи 
активи) също могат да получат 
подкрепа. В рамките на прозореца за 
подкрепа на платежоспособността 
финансирането има за цел да подобри 
капиталовата база на дружествата със 
специален акцент върху МСП и 
тяхната платежоспособност. В 
условията на финансиране следва да се 
избягва евентуалното нарушаване на 
конкуренцията между дружествата. По 
правило, гаранцията на ЕС не се 
предоставя в подкрепа на операции по 
рефинансиране (като замяна на 
съществуващите кредитни 
споразумения или други форми на 
финансова подкрепа за проекти, които 
вече са частично или напълно 
реализирани), освен при изключителни 
и добре обосновани обстоятелства, 
когато се докаже, че подобна операция 
ще позволи нова инвестиция в размер, 
най-малко еквивалентен на този на 
сумата на операцията, и че тази 
инвестиция ще отговаря на критериите 
за допустимост и общите цели, 
установени съответно в член 6 и в 
член 9, параграф 2.
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Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 3
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 6 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Гаранцията на ЕС може да се 
използва за подкрепа на финансиране от 
ЕИБ или ЕИФ, или на гаранции за или 
инвестиции във фондове, дружества със 
специална инвестиционна цел или други 
инвестиционни платформи, 
включително чрез национални 
насърчителни банки или институции 
или други подходящи механизми, които 
предоставят капитал и капиталови 
инвестиции в дружества.

— Гаранцията на ЕС може да се 
използва за подкрепа на финансиране от 
ЕИБ или ЕИФ, или на гаранции за или 
инвестиции във фондове, дружества със 
специална инвестиционна цел или други 
инвестиционни платформи, 
включително чрез национални 
насърчителни банки или институции 
или чрез преки инвестиции или други 
подходящи механизми, които 
предоставят капитал и капиталови 
инвестиции в дружества. Използването 
на гаранцията на ЕС не засяга 
независимостта и автономността на 
бенефициерите за вземане на 
решения.

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 3
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 6 – буква г – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Фондове, дружества със 
специална цел или инвестиционни 
платформи, насочени към дружества, 
извършващи трансгранични дейности в 
рамките на Съюза, и/или дружества с 
висок потенциал за екологична или 
цифрова трансформация се ползват със 
специално внимание по прозореца за 
подкрепа на платежоспособността.

— Фондове, дружества със 
специална цел или инвестиционни 
платформи, насочени към дружества, 
извършващи трансгранични дейности в 
рамките на Съюза, МСП и/или 
дружества с висок потенциал за, нужда 
от, или са в процес на екологична или 
цифрова трансформация, и подкрепата 
и създаването на устойчиви и 
качествени работни места, се ползват 
със специално внимание по прозореца 
за подкрепа на платежоспособността.
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Изменение 40
Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 31 – подточка 3
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 6 – буква г – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Дружествата, към които се 
насочват фондовете, дружествата със 
специална цел и инвестиционните 
платформи, се насърчават да спазват, 
доколкото е възможно, минимални 
социални и екологични гаранции на 
високо равнище в съответствие с 
насоките, предоставени от управителния 
съвет. Тези насоки следва да включват 
подходящи разпоредби за избягване на 
ненужната административна тежест, 
като се има предвид размерът на 
дружествата и се предвиждат облекчени 
разпоредби за МСП. Дружества с 
определена степен на излагане на 
предварително определени вредни за 
околната среда дейности, по-
специално в секторите, обхванати от 
схемата на ЕС за търговия с емисии 
(СТЕ на ЕС), се насърчават да въведат 
в бъдеще планове за екологичен 
преход. Дружествата се насърчават 
също така да постигнат напредък в 
своята цифрова трансформация. За 
целите на тези преходи е на 
разположение техническа помощ.

— Дружествата, към които се 
насочват фондовете, дружествата със 
специална цел и инвестиционните 
платформи чрез преки инвестиции или 
други съответни механизми, спазват, 
минимални социални и екологични 
гаранции на високо равнище съгласно 
членове 17 и 18 от Регламент (ЕС) 
2020/852,  в съответствие с насоките, 
предоставени от управителния съвет, 
или в съответствие със законите в 
областта на енергетиката и 
климата. Тези насоки включват 
подходящи разпоредби за запазване на 
качествени работни места и 
гарантиране на избягването на 
ненужната административна тежест, 
особено за МСП, като се има предвид 
размерът на дружествата и се 
предвиждат облекчени разпоредби за 
МСП. Дружествата, които са 
задължени да публикуват 
нефинансова информация съгласно 
член 19а или член 29а от Директива 
№ 2013/34/ЕС, въвеждат планове за 
екологичен и справедлив преход. 
Дружествата се насърчават освен 
това да напредват в цифровата си 
трансформация, като същевременно 
поддържат и създават колкото е 
възможно повече устойчиви и 
качествени работни места в своите 
дейности, основани на Съюза . За 
целите на тези преходи се предлага 
техническа помощ. Когато въвеждат 
своите преходни планове, МСП се 
ползват от опростени образци, които 
трябва да бъдат разработени от 
Комисията, както и от целева 
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финансова и техническа помощ.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 3
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 6 – буква г – тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- По линия на прозореца за 
подкрепа на платежоспособността 
отговарящите на условията за 
допустимост продукти се състоят 
от тези, които водят до 
предоставяне на преки инвестиции 
или други съответни договорености, 
или чрез посредник, собствен капитал 
или частично собствен капитал за 
дружества и проекти.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 4
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІI – раздел 8 – подточка б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Географска концентрация б) Географска концентрация и 
диверсификация

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 4
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІI – раздел 8 – буква б – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет определя 
специфични ограничения на 
диверсификацията и концентрацията по 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, за да се 

Управителният съвет определя 
специфични ограничения на 
диверсификацията и концентрацията по 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, за да се 
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гарантира, че съответните изисквания в 
член 9, параграф 2, букви а), б) и в) са 
изпълнени, като се избягва прекомерна 
концентрация в ограничен брой 
държави членки. Управителният съвет 
прави редовен преглед на 
икономическото въздействие на 
пандемията на Covid-19 върху 
държавите членки и секторите. Въз 
основа на това управителният съвет 
може да вземе решение за изменение на 
тези ограничения, след като се 
консултира с инвестиционния комитет.

гарантира, че съответните изисквания в 
член 9, параграф 2, букви а), б) и в) са 
изпълнени, за да се избягва прекомерна 
концентрация в ограничен брой 
държави членки или пазари. 
Управителният съвет прави редовен 
преглед на икономическото въздействие 
на пандемията на Covid-19 върху 
дружествата в Съюза. Въз основа на 
това управителният съвет може да вземе 
решение за изменение на тези 
ограничения, след като се консултира с 
инвестиционния комитет.

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 4
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІI – раздел 8 – буква б – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет обяснява в 
писмена форма решенията си относно 
индикативните ограничения и 
характерните за прозореца за подкрепа 
на платежоспособността ограничения на 
Европейския парламент и на Съвета. 
ЕФСИ следва да има за цел да обхване 
всички държави членки.

Управителният съвет възможно най-
скоро предоставя на разположение 
този анализ и обяснява в писмена 
форма решенията си относно 
индикативните ограничения и 
характерните за прозореца за подкрепа 
на платежоспособността ограничения на 
Европейския парламент и на Съвета. 
ЕФСИ обхваща справедливо и 
адекватно всички държави членки и 
подкрепя равнопоставеното и 
устойчивото развитие на всички 
региони на Съюза.

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 4
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение II – раздел 8 – буква б – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет докладва на 
редовни интервали от... [1 година след 
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влизането в сила на настоящия 
регламент] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
бенефициерите на Инструмента за 
подкрепа на платежоспособността и 
относно подпомаганите дейности, за 
да се гарантира пълна, точна и 
навременна прозрачност на 
програмата.
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