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Изменение 36
Клемен Грошел
от името на групата Renew
Мартина Длабайова, Никола Данти, Клаудия Гамон, Иварс Иябс, Драгош 
Пъслару, Валери Айе, Сусана Солис Перес

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 и по-висока безработица. 
Това би оказало особено отрицателно 
въздействие върху МСП в ядрото на 
европейската промишленост, при 
което намалените инвестиции в 
научни изследвания и иновации биха 
довели до технологична регресия и до 
загуба на технологично превъзходство 
в световната конкуренция. 
Въздействието на недостига на капитал 
ще бъде неравномерно в отделните 
сектори и държави и ще доведе до 
различия и нарушения на вътрешния 
пазар. Ситуацията се усложнява от 
факта, че капацитетът на държавите 
членки да предоставят държавна помощ 
значително се различава. При 
отпускането на средства в рамките 
на инструмента за подкрепа на 
платежоспособността следва да се 
избягва във възможно най-голяма 
степен всякакво отрицателно 
въздействие върху вътрешния пазар.
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Or. en

Изменение 37
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Кристиян Елер, Хена Виркунен

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 
значителни последици за 
конкурентоспособността на ЕС. 
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.

Or. en

Изменение 38
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сира Рего

Предложение за регламент
Съображение 1
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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 и по-висока безработица. 
Въздействието на недостига на капитал 
ще бъде неравномерно в отделните 
сектори и държави и ще доведе до 
различия между отделните региони и 
държави. Ситуацията се усложнява от 
факта, че капацитетът на държавите 
членки да предоставят държавна помощ 
значително се различава.

Or. en

Изменение 39
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Кристиян Елер, Хена Виркунен

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) пандемията от Covid-19 оказа 
значително, внезапно и непредвидено 
въздействие върху икономиката на 
ЕС, което на свой ред попречи 
значително на способността на ЕС 
да постигне напредък по 
приоритетите на политиката, по-
специално по отношение на 
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Европейския зелен пакт и свързаните 
с него цели, като например целите в 
областта на климата, развитието на 
енергийната инфраструктура, 
водородната стратегия и т.н., 
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 
и цифрова Европа и изграждането на 
отворена стратегическа 
автономност за конкурентоспособна, 
динамична и устойчива икономика на 
ЕС. Инструментът за подкрепа на 
платежоспособността следва да 
служи като основен инструмент за 
осигуряване на напредък по 
отношение на тези цели на 
политиката и/или да бъде ускорен.

Or. en

Изменение 40
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Ако не бъдат предприети 
мерки за преодоляване на 
отрицателните икономически 
последици, свързани с COVID-19, тези 
последици могат да застрашат 
усилията за постигане на целите в 
областта на климата, енергетиката 
и околната среда в ЕС. 
Инструментът за подкрепа на 
платежоспособността следва да 
допринася за осигуряването на 
непрекъснат напредък към 
постигането на тези цели.
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Изменение 41
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В съответствие с 
ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата и целите за устойчиво 
развитие Инструментът за подкрепа 
на платежоспособността следва да 
допринесе за интегрирането на 
действията в областта на климата и 
за постигането на целта за 30% 
интегриране на тези действия в МФР 
за периода 2021 – 2027 г., и 
следователно най-малко 50% от 
финансирането на ЕФСИ по линия на 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността следва да 
подкрепя компоненти на проекти, 
допринасящи за действията в 
областта на климата в 
съответствие с постигането на 
неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2040 г.

Or. en

Изменение 42
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Кристиян Елер, Хена Виркунен

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 
работни места в Съюза 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.

Or. en

Изменение 43
Клемен Грошел
от името на групата Renew
Мартина Длабайова, Никола Данти, Клаудия Гамон, Иварс Иябс, Драгош 
Пъслару, Валери Айе, Сусана Солис Перес

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 

(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 
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COVID-19. Тези допълнителни ресурси 
следва да се използват в сроковете, 
предвидени в Регламент [EURI].

COVID-19. Тези допълнителни ресурси 
следва да се използват в сроковете, 
предвидени в Регламент [EURI], при 
същевременно поддържане и 
разширяване на възможностите за 
заетост, като по този начин се 
създават работни места и се 
предотвратява социалното 
изключване.

Or. en

Изменение 44
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Кристиян Елер, Хена Виркунен

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 безпрецедентната 
икономическа криза, свързана с 
COVID-19, със специално внимание 
върху запазване на работните места 
и препитанието на домакинствата 
чрез подкрепа за МСП, тъй като те 
осигуряват две от всеки три работни 
места в ЕС. Тези допълнителни 
ресурси следва да се използват в 
сроковете, предвидени в Регламент 
[EURI].

Or. en



PE655.703v01-00 10/87 AM\1210357BG.docx

BG

Изменение 45
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Хена Виркунен

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 46
Клемен Грошел
от името на групата Renew
Мартина Длабайова, Никола Данти, Клаудия Гамон, Иварс Иябс, Драгош 
Пъслару, Валери Айе, Сусана Солис Перес

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В отговор на тежките 
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 

(3) В отговор на тежките 
икономически 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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 47
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В отговор на тежките 
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.

(3) В отговор на тежките 
икономически последици от пандемията 
от Covid-19 в Съюза на дружествата, и 
особено МСП, изпаднали 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.

Or. en

Изменение 48
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос, Маргарита де ла Писа Карион, Херман Терч
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Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Инструментът за подкрепа на 
платежоспособността е 
предназначен да преодолее 
икономическото въздействие на 
пандемията от Covid-19. Той 
представлява инструмент за 
предотвратяване на фалит на 
жизнеспособни предприятия и 
следователно е инструмент за 
предотвратяване на безработицата 
на гражданите на ЕС. 
Инструментът не е разработен с цел 
да насочи икономиките на държавите 
членки в друга посока. Всяко действие, 
предприето в контекста на 
инструмента за подкрепа на 
платежоспособността, е насочено 
към предотвратяване на по-високи 
равнища на безработица.

Or. en

Изменение 49
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос

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 

(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 
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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.

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. Управителният съвет на 
ЕФСИ следва да определи 
предварително обективни параметри 
и концентрацията на подкрепата 
следва да се основава на тези 
параметри. Параметрите следва да 
посочват степента на икономическо 
въздействие на пандемията Covid-19 в 
държавите членки. Те не следва да 
посочват способността на 
държавата членка да предоставя 
държавни помощи самостоятелно.

__________________ __________________
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).

Or. en

Изменение 50
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Дружествата, подпомагани по (4) Дружествата, подпомагани по 
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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.

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 значителна част от персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
им дейност или другите им стопански 
дейности са съсредоточени в Съюза. Те 
следва да не бъдат част от група, 
която има дъщерни предприятия без 
реална стопанска дейност в държава, 
включена в списъка на ЕС на 
юрисдикциите, неоказващи 
съдействие6a, и следва да поддържат 
значителни дейности в Съюза за 
срока на подпомагането. Те следва 
също така, където е приложимо, да 
спрат разпределянето на дивиденти, 
бонусите за висшето ръководство и 
обратното изкупуване на акции за 
срок от две години, след като са се 
възползвали от схемата. Те следва да 
осъществяват дейности в подкрепа на 
целите, обхванати от настоящия 
регламент. Те следва да имат 
жизнеспособен бизнес модел и да не са 
били в затруднено положение по 
смисъла на рамката за държавната 
помощ7 още 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. 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, от бързо нарастващи 
равнища на безработица и/или в които 
наличието на държавна подкрепа за 
платежоспособността е по-ограничено.

__________________ __________________
6a https://eur-
lex.europa.eu/search.html?qid=15966076
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98330&text=52020XG0227(01)&scope=E
URLEX&type=quick&lang=bg

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 https://eur-
lex.europa.eu/search.html?qid=15966076
98330&text=52020XG0227(01)&scope=E
URLEX&type=quick&lang=bg

Or. en

Изменение 51
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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, 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. Те следва също 
така да спазват социалните и 
екологичните стандарти и 
законодателство на Съюза. 
Подкрепата следва да бъде насочена 
към допустими дружества, извършващи 
дейност в държавите членки и в 
секторите, които са най-силно засегнати 
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от кризата с Covid-19 и/или в които 
наличието на държавна подкрепа за 
платежоспособността е по-ограничено. 
Както всяка мярка за спешна 
публична помощ Инструментът за 
подкрепа на платежоспособността е 
несъвместим с използването на 
данъчни убежища, обратно 
изкупуване на акции, изплащане на 
дивиденти на акционери или на 
бонуси на ръководния персонал.

__________________ __________________
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).

Or. en

Изменение 52
Масимилиано Салини, Антонио Таяни, Алдо Патричело, Салваторе Де Мео

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 

(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 
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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.

не са били в затруднено положение по 
смисъла на рамката за държавната 
помощ7 в края на 2019 г. Що се отнася 
до микро- или малки предприятия, те 
биха могли да бъдат в затруднено 
положение още 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. 
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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Обосновка

Инструментът за подкрепа на платежоспособността е изграден в съответствие с 
условията на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 
икономиката в условията на сегашния взрив от COVID-19 (Съобщение C (2020) 1863). 
Рамката, в последно изменения си вариант (Съобщение C (2020) 4509 от 29 юни 
2020 г.), също така разширява своя обхват, така че да включва микро- и малките 
предприятия, които са били в затруднено положение още преди 31 декември 2019 г. 
Поради това би било целесъобразно Инструментът за подкрепа на 
платежоспособността да приеме същите разпоредби.

Изменение 53
Клемен Грошел, Клаудия Гамон, Иварс Иябс, Драгош Пъслару, Валери Айе, 
Сусана Солис Перес, Барт Гротхойс
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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, 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, 
включително права на интелектуална 
собственост и/или големи 
технологични способности за 
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. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Изменение 54
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

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, 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., освен ако 
затрудненията им са били утежнени 
от епидемията от COVID-19. 
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.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Изменение 55
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс

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, 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, които са най-силно 
засегнати от кризата с Covid-19 и/или в 
които наличието на държавна подкрепа 
за платежоспособността е по-
ограничено, като същевременно се 
гарантира балансирано географско 
разпределение в целия Съюз.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Изменение 56
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Кристиян Елер, Хена Виркунен

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Малките и средните 
предприятия (МСП) са гръбнакът на 
икономиката на Съюза и ще 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 ЕС са били икономическа 
засегнати, по-специално в сектора на 
услугите, производството, 
строителството, туризма и 
секторите на културата и 
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.

Or. en

Изменение 57
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс

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

(4б) 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 
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 ИПП ще избягва да 
допринася за пазарната 
концентрация.

Or. en

Изменение 58
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос, Маргарита де ла Писа Карион, Херман Терч

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 допринася за 
инвестициите в реалната икономика. 
Прозорецът за подкрепа на 
платежоспособността по-специално 
не допринася за рефинансирането на 
съществуващи дългове под каквато и 
да било форма или по какъвто и да 
било начин.

Or. en
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Изменение 59
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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 
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.

(8) ЕИБ и Комисията следва да 
осъществяват дейности по 
комуникация и техническа помощ в 
подкрепа на широкото 
разпространение и усвояването на 
финансирането по ИПП, по-
специално от страна на МСП. 
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 
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. В 
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срок от една година след започването 
на дейността на Инструмента за 
подкрепа на платежоспособността 
Комисията следва да направи оценка 
на ефективността и 
целесъобразността на този 
инструмент за постигането на 
неговите основни цели, включително 
въздействието му върху постигането 
на целите на Съюза в областта на 
климата.

Or. en

Изменение 60
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сандра Перейра, Сира Рего

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. 
Дългогодишният акцент обаче върху 
конкурентоспособността и 
основаните на пазара подходи се оказа 
неспособен да намери решение на 
въпроса за различията между 
държавите членки и регионите, като 
причини загуба на многобройни 
работни места и засили 
деиндустриализацията на цели 
региони;

Or. en

Изменение 61
Клемен Грошел
от името на групата Renew
Клаудия Гамон, Иварс Иябс, Драгош Пъслару, Сусана Солис Перес, Валери Айе, 
Мартина Длабайова, Никола Данти, Барт Гротхойс

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 
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 

(8) 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 
ИПП, особено за микро- и малките 
стопански единици и МСП като цяло, 
което би ги възпряло или 
възпрепятствало да използват ИПП. 
Тези начини следва да включват 
например финансиране, гаранции или 
инвестиции от страна на групата на ЕИБ 
в съществуващи независимо 
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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.

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.

Or. en

Изменение 62
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сандра Перейра, Сира Рего

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Единствено една силна 
обществена стратегия за 
промишлеността може да гарантира 
едно наистина равностойно, 
устойчиво и справедливо промишлено 
развитие, включително 
висококачествени работни места, и 
постигане на амбициозни социални и 
екологични цели;

Or. en
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Изменение 63
Клемен Грошел, Клаудия Гамон, Иварс Иябс, Драгош Пъслару, Валери Айе, 
Сусана Солис Перес, Барт Гротхойс

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) с 
цел източване на активи.

(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) с 
цел източване на активи. Комисията 
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.

Or. en

Изменение 64
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Маркус Пипер, Йенс Гизеке, Хена Виркунен

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 

(9) Капиталовите фондове, 
дружествата със специална 
инвестиционна цел, инвестиционните 
платформи и националните 
насърчителни банки и институции 
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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) с 
цел източване на активи.

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.

Or. en

Изменение 65
Маргарита де ла Писа Карион, Херман Терч

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) с 
цел източване на активи.

(9) Капиталовите фондове, 
финансовите технологии, хедж 
фондовете, 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) с 
цел източване на активи.

Or. en

Изменение 66
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос, Маргарита де ла Писа Карион, Херман Терч
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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) с 
цел източване на активи.

(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.

Or. en

Изменение 67
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос, Маргарита де ла Писа Карион, Херман Терч

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 бъдат в 
съответствие с настоящите политически 
приоритети на Съюза.

Or. en
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Изменение 68
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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 за 
таксономията], включително на 
„принципа за ненанасяне на 
значителни вреди“, и да бъдат в 
съответствие с настоящите политически 
приоритети на Съюза, по-специално с 
неговите цели в областта на климата 
за 2030 г. и залегналите в 
законодателството в областта на 
климата [xxx], стълба на социалните 
права и целите за устойчиво 
развитие, както и Европейския зелен 
пакт, Новата промишлена стратегия 
за Европа, Стратегията за мястото 
на МСП в устойчива и цифрова 
Европа и Стратегията за изграждане на 
цифровото бъдеще на Европа. Следва да 
се обърне внимание и на подкрепата на 
трансгранични дейности.

Or. en

Изменение 69
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Кристиян Елер, Хена Виркунен

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Операциите по финансиране и 
инвестиране следва да бъдат в 
съответствие с настоящите политически 

(10) Операциите по финансиране и 
инвестиране следва да бъдат в 
съответствие с настоящите политически 
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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.

приоритети на Съюза, като например 
Европейския зелен пакт, Стратегията за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа, Стратегията за мястото на 
МСП в устойчива и цифрова Европа и 
Новата индустриална стратегия за 
зелена и цифрова Европа. Следва да се 
обърне внимание и на подкрепата на 
трансгранични дейности.

Or. en

Изменение 70
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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 бъдат в 
съответствие с настоящите политически 
приоритети на Съюза, като например 
Европейския зелен пакт, Eвропейския 
стълб на социалните права, 
Европейската социална харта 
(ревизирана) и Стратегията за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа. Следва да се обърне внимание и 
на подкрепата на трансгранични 
дейности.

Or. en

Изменение 71
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)



PE655.703v01-00 32/87 AM\1210357BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Големите предприятия, които 
се ползват от ИПП, следва да бъдат 
задължени да приемат обвързващи 
планове за преход, в които да се 
описва как те привеждат 
икономическите си дейности в 
съответствие с целите на Съюза в 
областта на климата, и да 
допринасят за по-кръгова икономика и 
екосистема, характеризираща се с 
биологично разнообразие. Тези планове 
за преход следва да включват 
подходящо управление във връзка с 
риска за устойчивостта и да 
гарантират, че всички бъдещи 
капиталови разходи се използват за 
устойчиви икономически дейности в 
съответствие с рамката на ЕС за 
улесняване на устойчивите 
инвестиции. Те следва да предвиждат 
поетапното спиране на дейностите, 
водещи до значителна вреда за която 
и да било от целите по отношение на 
околната среда, и превръщането на 
тези дейности в дейности с 
неутрално или слабо въздействие в 
рамките на предварително определен 
график.

Or. en

Изменение 72
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Дружествата, ползващи се от 
ИПП, следва да се ангажират със и да 
прилагат еднакво заплащане за труд с 
равна стойност за жените и мъжете 
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и следва да включат в своите планове 
за преход действия за отдаване на 
приоритет, когато е необходимо и 
доколкото е възможно, на ранното 
пенсиониране, краткосрочната 
заетост или на равностойни мерки 
вместо съкращения и създаване на 
допълнителна гъвкавост и 
несигурност по отношение на 
работните места. Дружествата, 
които се ползват от ИПП, следва 
също така да се ангажират с 
обучението и съответното 
преквалифициране на работниците в 
посока към „зелен“ и цифров преход.

Or. en

Изменение 73
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос, Маргарита де ла Писа Карион, Херман Терч

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Най-малко 60% от операциите 
по финансиране и инвестиране в 
рамките на компонента за подкрепа 
на платежоспособността следва да 
бъдат насочени към МСП и 
предприятията със средна пазарна 
капитализация.

Or. en

Изменение 74
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос, Маргарита де ла Писа Карион, Херман Терч

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Следва да се създаде сума в 
размер на 100 000 000 EUR за 
подпомагане на създаването и 
управлението на инвестиционни 
фондове, дружества със специална 
инвестиционна цел и инвестиционни 
платформи в държавите членки, и по-
специално в държавите, в които 
пазарите на капиталови фондове не са 
развити, както и за подпомагане на 
екологичната и цифровата 
трансформация на дружествата, 
финансирани по прозореца за подкрепа 
на платежоспособността.

(13) Следва да се определи сума в 
размер на 100 000 000 EUR за 
подпомагане на създаването и 
управлението на инвестиционни 
фондове, дружества със специална 
инвестиционна цел и инвестиционни 
платформи в държавите членки, и по-
специално в държавите, в които 
пазарите на капиталови фондове не са 
развити.

Or. en

Изменение 75
Клемен Грошел
от името на групата Renew
Мартина Длабайова, Никола Данти, Клаудия Гамон, Иварс Иябс, Драгош 
Пъслару, Валери Айе, Сусана Солис Перес, Барт Гротхойс

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 мерки по начин, който да 
гарантира привлекателността на 
ИПП за потенциалните бенефициери 
чрез избягване на бюрокрацията, 
прекомерните разходи и 
административната тежест, от 
една страна, и от друга страна, да 
гарантира прозрачност и отчетност 
за постигането на целите на ИПП.
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Or. en

Изменение 76
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сандра Перейра, Сира Рего

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. 
Този комитет следва да гарантира 
активното участие на всички 
заинтересовани страни, по-специално 
на профсъюзите.

Or. en

Изменение 77
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сандра Перейра, Сира Рего

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, микро- и МСП, дружества за 
проекти, публично-частни партньорства 
и други правни структури.

Or. en

Изменение 78
Хенрике Хан
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от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) платежоспособност след COVID-
19 на дружествата, с особено внимание 
към МСП, установени в държава членка 
и извършващи дейност в Съюза.

Or. en

Изменение 79
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Кристиян Елер, Хена Виркунен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 3 – 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 и извършващи дейност в Съюза, 
с особено внимание към МСП.

Or. en

Изменение 80
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сандра Перейра, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 4
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 5 – параграф 1 – алинея 3 – тире 3 а (ново)
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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 и 
допринасящи за постигането на 
целите в областта на енергетиката 
и климата за 2030 г. и 2050 г.

Or. en

Изменение 81
Жоел Мeлен, Жером Ривиер, Тиери Мариани

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

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 отговарят на 
определението за „предприятие в 
затруднено положение“, установено в 
Регламент (ЕС) № 651/2014 и 
обхванато от последното трето 
изменение, прието от Комисията на 
29 юни 2020 г., което дава 
възможност на предприятията, 
които вече са били в затруднено 
положение в края на 2019 г., да се 
ползват от такива помощи;

__________________ __________________
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 

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 
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108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., 
стр. 1).

108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 82
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

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

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., но оттогава са изправени пред 
значителни рискове, свързани с 
платежоспособността, поради кризата, 
породена от пандемията от Covid-19. 
Подпомагането по линия на прозореца 
за подкрепа на 
платежоспособността се предоставя 
и в полза на дружества, които вече са 
били в затруднено положение към 31 
декември 2019 г., ако техните 
затруднения са били утежнени от 
епидемията от COVID-19. 
Новосъздадените предприятия не 
попадат в обхвата на понятието „в 
затруднено положение“ през първите 
три години след започването на 
дейност в съответната област;

__________________ __________________
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., 

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., 
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стр. 1). стр. 1).

Or. en

Обосновка

При строго определения срок до 31 декември 2019 г. няма да се взема предвид 
положението на дружествата, чието положение се е влошило от Covid-19 и които 
следва да бъдат подкрепени от инструмента.

Изменение 83
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Кристиян Елер, Хена Виркунен

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

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 дружества, които не 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.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Изменение 84
Масимилиано Салини, Антонио Таяни, Алдо Патричело, Салваторе Де Мео

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

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, но 
оттогава са изправени пред значителни 
рискове, свързани с 
платежоспособността, поради кризата, 
породена от пандемията от Covid-19.

__________________ __________________
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).

(Това изменение важи за целия текст. 
Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. en

Член 6 - параграф 1 – буква а)
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Обосновка

Инструментът за подкрепа на платежоспособността е изграден в съответствие с 
условията на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 
икономиката в условията на сегашния взрив от COVID-19 (Съобщение C (2020) 1863). 
Рамката, в последно изменения си вариант (Съобщение C (2020) 4509 от 29 юни 
2020 г.), също така разширява своя обхват, така че да включва микро- и малките 
предприятия, които са били в затруднено положение още преди 31 декември 2019 г. 
Поради това би било целесъобразно ИПП да възприеме същите разпоредби.

Изменение 85
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сандра Перейра, Сира Рего

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

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., но оттогава са изправени пред 
значителни рискове, свързани с 
платежоспособността, поради кризата, 
породена от пандемията от Covid-19; 
дружествата, които получават 
подпомагане, се ангажират да 
гарантират работни места и 
заплати, а не да разпределят 
дивиденти на акционери или бонуси 
на ръководния персонал за срока на 
подпомагането и шест месеца след 
това;

__________________ __________________
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., 

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., 
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стр. 1). стр. 1).

Or. en

Изменение 86
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това подпомагане по линия на 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността се предоставя 
само на дружества, които:
– приемат планове съгласно насоките, 
посочени в раздел 6, буква г) от 
Приложение II;
– не са участвали или не са в процес на 
разследване или наказателно 
преследване за изпиране на пари, 
финансиране на тероризъм, избягване 
на данъци, данъчни измами или 
отклонение от данъчно облагане; 
дружествата, които имат 
консолидиран оборот от 
750 000 000 EUR или повече, изготвят 
и оповестяват публично и безплатно 
доклад с информация за 
корпоративния данък в съответствие 
с член 89 от Директива 2013/36/ЕС;
– не са част от група, която има 
дъщерни предприятия без реална 
стопанска дейност в държава, 
включена в списъка на ЕС на 
юрисдикциите, неоказващи 
съдействие1а;
– не изплащат дивиденти, резерви и 
бонуси и не изкупуват обратно акции 
в продължение на най-малко две 
години, след като са се възползвали от 
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подкрепата по линия на ИПП;
– отговарят на изискванията за 
минимални гаранции, посочени в член 
18 от Регламент (ЕС) 2020/852;
– не извършват преместване или 
прехвърляне на работни места, 
капитали и производствени процеси 
от една държава членка в друга или 
извън Съюза по време на периода на 
подпомагането;
– ангажират се с и прилагат еднакво 
заплащане на жените и мъжете за 
труд с равна стойност
__________________
1a https://eur-
lex.europa.eu/search.html?qid=15966076
98330&text=52020XG0227(01)&scope=E
URLEX&type=quick&lang=bg

Or. en

Изменение 87
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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

Текст в сила Изменение

(5a) 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 с политиките на 
Съюза, включително с 
ангажиментите на ЕС в областта на 
климата и енергетиката до 2030 г. и 
неутрална по отношение на климата 
икономика до 2040 г., създаване на 
качествени работни места и 
икономическо, социално и 
териториално сближаване;
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(Настоящото изменение цели да измени разпоредба на действащия акт – член 6, 
параграф 1, буква б) – която не е посочена в предложението на Комисията.)

Обосновка
Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
и е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 88
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) В член 6 след параграф 1 се 
вмъква следният параграф:
1а. Комисията разработва 
отделен набор от показатели, 
специфичен за прозореца за подкрепа 
на платежоспособността, за да се 
класират потенциалните дружества 
бенефициери в рамките на прозореца 
за подкрепа на 
платежоспособността за целите на 
член 7, параграф 12 от настоящия 
регламент. Единствено 
дружествата, които постигат 
минимален резултат, следва да 
станат допустими за подпомагане в 
рамките на Инструмента за подкрепа 
на платежоспособността.

Or. en

Изменение 89
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В член 6 се добавя параграф 3, 
както следва:

заличава се

3. Независимо от разпоредбите в 
параграф 2 подоперациите от страна 
на финансовите посредници могат да 
бъдат ограничени до минимален 
размер при операциите по 
финансиране и инвестиране по 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността.“

Or. en

Изменение 90
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 7 – параграф 12 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В член 7, параграф 12, след 
втора алинея се добавя следната 
алинея:
Наборът от показатели, който е 
инструмент, с чиято помощ 
инвестиционният комитет определя 
приоритетите при използването на 
гаранцията на ЕС за операции, 
включително подкрепата, 
предоставена от прозореца за 
платежоспособността на определени 
предприятия с по-високи показатели 
и добавена стойност, става публично 
достояние след подписването на 
съответния проект. Публикацията 



PE655.703v01-00 46/87 AM\1210357BG.docx

BG

не съдържа чувствителна в търговско 
отношение информация.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
и е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 91
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 б (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 7 – параграф 14 – алинея 1

Текст в сила Изменение

(7б) В член 7 първата алинея на 
параграф 14 се изменя, както следва:

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 23, 
параграфи 1—3 и параграф 5 за 
допълване на настоящия регламент чрез 
установяване на набор от показатели, 
които да се използват от 
инвестиционния комитет за осигуряване 
на независима и прозрачна оценка на 
потенциалното и реалното използване 
на гаранцията на ЕС. Тези делегирани 
актове се подготвят в тясно 
сътрудничество с ЕИБ.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 23, 
параграфи 1—3 и параграф 5 за 
допълване на настоящия регламент чрез 
установяване на набор от показатели, 
които да се използват от 
инвестиционния комитет за осигуряване 
на независима и прозрачна оценка на 
потенциалното и реалното използване 
на гаранцията на ЕС, включително 
използването ѝ в прозореца за подкрепа 
на платежоспособността, като се 
предостави методологична рамка за 
класиране на предприятията, които 
могат да получат подкрепа от 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността. Тези 
делегирани актове се подготвят в тясно 
сътрудничество с ЕИБ.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
и е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 92
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 в (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 7 – параграф 14 – алинея 2

Текст в сила Изменение

(7в) В член 7, параграф 14, втората 
алинея се заменя със следното:

Управителният съвет може, по искане 
на ЕИБ, да разреши на инвестиционния 
комитет да разгледа проект, чийто 
резултат по някой от стълбовете е под 
минималния необходим брой точки, 
когато при общата оценка, съдържаща 
се в набора от показатели, се стига до 
заключението, че свързаната с този 
проект операция би преодоляла 
значителна пазарна неефективност или 
би предоставила високо равнище на 
допълняемост.

Управителният съвет може, по искане 
на ЕИБ, да разреши на инвестиционния 
комитет да разгледа проект или 
предприятие в рамките на прозореца 
за платежоспособността, чийто 
резултат по някой от стълбовете е под 
минималния необходим брой точки, 
когато при общата оценка, съдържаща 
се в набора от показатели, се стига до 
заключението, че свързаната с този 
проект операция би преодоляла 
значителна пазарна неефективност или 
би предоставила високо равнище на 
допълняемост.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
и е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 93
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос, Маргарита де ла Писа Карион, Херман Терч
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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:“

заличава се

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

Or. en

Изменение 94
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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. 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“)], и с 
критериите, определени в Регламент 
(ЕС) № 2020/... („Регламент относно 
таксономията“), Европейския стълб 
на социалните права, Европейския 
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зелен пакт9, Новата стратегия за 
Европа в областта на 
промишлеността, Стратегията за 
мястото на МСП в устойчива и 
цифрова Европа 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:“

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

Or. en

Изменение 95
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Кристиян Елер, Йенс Гизеке, Хена Виркунен

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, включително 
Европейския зелен пакт9, Стратегията за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа10, Новата стратегия в 
областта на промишлеността за 
екологосъобразна и цифрова Европа, 
Стратегията за мястото на МСП в 
устойчива и цифрова Европа, 
амбициите на „Хоризонт Европа“, 
както и с приобщаващото и 
симетрично възстановяване от 
пандемията от COVID-19 във всички 
държави членки, и спомагат за 
постигането на някоя от следните общи 
цели:“
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__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Изменение 96
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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, включително 
Европейския зелен пакт9, Стратегията за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа10 и Европейския стълб на 
социалните права, както и с 
приобщаващото и симетрично 
възстановяване от пандемията от 
COVID-19, включително запазването 
на висококачествени работни места 
и добро заплащане във всички региони 
на Съюза, и спомагат за постигането на 
някоя от следните общи цели:“

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

Or. en

Изменение 97
Жоел Мeлен, Жером Ривиер

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

Съответните операции са съгласувани с 
политиките на Съюза, включително 
Европейския зелен9 пакт 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, включително 
Европейския зелен9 пакт 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. Следва специално да се 
приоритизират и подкрепят 
възползващи се от операцията 
предприятия в ключов сектор на 
националната промишленост:

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

Or. en

Изменение 98
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 – алинея 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) В член 9 към третата алинея 
на параграф 2 се добавя буква ва), 
както следва:
„ва) разработване на космическа 
инфраструктура и приложения 
надолу по веригата;“

Or. en

Обосновка

Въздействието на кризата с Covid-19 показа, че МСП в космическия сектор също се 
нуждаят от подкрепа за платежоспособността
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Изменение 99
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 б (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 – алинея 3 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) В член 9 към третата алинея 
на параграф 2 се добавя буква жа), 
както следва:
„жа) сектор на модата;

Or. en

Обосновка

Въздействието на кризата с Covid-19 показа, че секторът на модата също се нуждае 
от подкрепа за платежоспособността

Изменение 100
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 в (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 – алинея 3 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10в) В член 9 към третата алинея 
на параграф 2 се добавя буква жб), 
както следва:
жб) търговия на дребно;“

Or. en

Обосновка

Въздействието на кризата с Covid-19 показа, че секторът на модата също се нуждае 
от подкрепа за платежоспособността

Изменение
Жоел Мeлен, Жером Ривиер, Тиери Мариани
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 г (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 – алинея 3 – буква ж в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10г) В член 9 към третата алинея 
на параграф 2 се добавя буква жв), 
както следва: 
жв) Съответните операции се 
свързват с ангажимент от страна на 
бенефициера да поддържа или създава 
устойчиви и качествени работни 
места в рамките на своите дейности, 
установени в ЕС;

Or. en

Изменение 102
Маргарита де ла Писа Карион, Херман Терч, Йесика Стегрюд

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) има за цел поне 40 % от 
финансирането на ЕФСИ по 
инфраструктурния и иновационен 
прозорец да подкрепя компоненти на 
проекти, допринасящи за действията 
в областта на климата, в 
съответствие с ангажиментите, 
поети по време на 21-вата 
конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (COP21). 
Финансирането на ЕФСИ за МСП и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация не се включва в това 
изчисление. ЕИБ използва 
международно договорената си 

a) има за цел финансирането на 
ЕФСИ по инфраструктурния и 
иновационен прозорец да подкрепя, 
наред с другото, компоненти на 
проекти, допринасящи за постигане 
на устойчивост. Финансирането на 
ЕФСИ за МСП и малките дружества със 
средна пазарна капитализация не се 
включва в това изчисление. ЕИБ 
използва международно договорената 
си методология с цел идентифициране 
на компонентите на действията по 
устойчивостта на климата или на дела 
на разходите;
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методология с цел идентифициране на 
компонентите на действията по климата 
или на дела на разходите;

Or. en

Изменение 103
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) има за цел поне 40 % от 
финансирането на ЕФСИ по 
инфраструктурния и иновационен 
прозорец да подкрепя компоненти на 
проекти, допринасящи за действията в 
областта на климата, в съответствие с 
ангажиментите, поети по време на 21-
вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (COP21). 
Финансирането на ЕФСИ за МСП и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация не се включва в това 
изчисление. ЕИБ използва 
международно договорената си 
методология с цел идентифициране на 
компонентите на действията по климата 
или на дела на разходите;

a) има за цел поне 80% от 
финансирането на ЕФСИ по 
инфраструктурния и иновационен 
прозорец и поне 50% от 
финансирането на ЕФСИ в рамките 
на прозореца за подкрепа на 
платежоспособността да подкрепят 
компоненти на проекти, допринасящи за 
действията в областта на климата, в 
съответствие с ангажиментите, поети по 
време на 21-вата конференция на 
страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата 
(COP21). Финансирането на ЕФСИ за 
МСП и малките дружества със средна 
пазарна капитализация не се включва в 
това изчисление. ЕИБ използва 
международно договорената си 
методология с цел идентифициране на 
компонентите на действията по климата 
или на дела на разходите;

Or. en

Изменение 104
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сира Рего
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а (нов) – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) има за цел поне 40% от 
финансирането на ЕФСИ по 
инфраструктурния и иновационен 
прозорец да подкрепя компоненти на 
проекти, допринасящи за действията в 
областта на климата, в съответствие с 
ангажиментите, поети по време на 21-
вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата (COP21). 
Финансирането на ЕФСИ за МСП и 
малките дружества със средна 
пазарна капитализация не се включва 
в това изчисление. ЕИБ използва 
международно договорената си 
методология с цел идентифициране на 
компонентите на действията по климата 
или на дела на разходите;

a) има за цел поне 50% от 
финансирането на ЕФСИ по 
инфраструктурния и иновационен 
прозорец да подкрепя компоненти на 
проекти, допринасящи за действията в 
областта на климата, както и поне 20% 
от финансирането на ЕФСИ в 
рамките на инфраструктурния и 
иновационен прозорец следва да 
подкрепя проекти в областта на 
енергийната ефективност, в 
съответствие с ангажиментите, поети по 
време на 21-вата конференция на 
страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменението на климата 
(COP21). Финансирането на ЕФСИ за 
МСП не се включва в това изчисление. 
ЕИБ използва международно 
договорената си методология с цел 
идентифициране на компонентите на 
действията по климата или на дела на 
разходите;

Or. en

Изменение 105
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) гарантира, че финансирането 
на ЕФСИ е приведено в съответствие 
с критериите за отпускане на заеми 
от ЕИБ и с принципа за „ненанасяне 
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на значителни вреди“, както е 
определено в Регламента на ЕС 
относно таксономията, както и че 
инвестициите, финансирани в 
рамките на ЕФСИ, подлежат на 
проверка за устойчивост, за да се 
определи дали оказват вредно 
въздействие върху околната среда, 
климата или обществото;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
и е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 106
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) гарантира, че поне 50% от 
финансирането в рамките на 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността подкрепя 
дейности, които се определят като 
екологично устойчиви съгласно 
Регламент (ЕС) 2020/852;

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
и е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 107
Шон Кели
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от името на групата PPE
Перниле Вайс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а (нов) – алинея 1 – 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, засегнати най-тежко от 
пандемията от Covid-19, като 
същевременно се гарантира 
балансирано географско разпределение 
сред държавите и се избягва 
пазарната концентрация;

Or. en

Изменение 108
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сандра Перейра, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а (нов) – алинея 1 – 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, в 
държавите членки и секторите, 
социално и икономически най-тежко 
засегнати от пандемията от Covid-19;

Or. en

Изменение 109
Хенрике Хан
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а (нов) – алинея 1 – 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 МСП, в 
държавите членки и секторите, 
засегнати най-тежко от пандемията от 
Covid-19;

Or. en

Изменение 110
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а (нов) – алинея 1 – 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 
държавата е по-ограничено.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако бъде прието, изменение 13 отпада.
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Изменение 111
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сандра Перейра, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а (нов) – алинея 1 – 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 
държавата е по-ограничено.

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 
държавна подкрепа на 
платежоспособността на държавата е 
по-ограничено.

Or. en

Изменение 112
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а (нов) – алинея 1 – 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 
държавата е по-ограничено.

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 
МСП, в държави членки, в които 
наличието на държавна подкрепа на 
платежоспособността на държавата е 
по-ограничено.

Or. en
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Изменение 113
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) гарантира, че на държавите 
членки и дружествата, по-специално 
на МСП, се предоставя техническа 
помощ, за да се улесни широкото 
разпространение и усвояването на 
финансирането от Инструмента за 
подкрепа на платежоспособността, 
като се използват съществуващите 
инструменти в рамките на ЕФСИ, 
например Европейският 
консултантски център по 
инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ);

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
и е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 114
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Маркус Пипер, Йенс Гизеке, Хена Виркунен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) целта е поне 65% от 
финансирането на ЕФСИ в рамките 
на прозореца за подпомагане на 
платежоспособността да се 
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използват за подпомагане на 
допустими малки и средни 
предприятия (МСП), както е 
определено в Препоръка 2003/361 на 
ЕС.

Or. en

Изменение 115
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос, Херман Терч, Маргарита де ла Писа Карион

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) ЕИБ предоставя ясни и 
обективни параметри относно 
разпределението на финансирането 
на ЕФСИ в рамките на прозореца за 
подпомагане на 
платежоспособността.

Or. en

Обосновка

Ако бъде прието, изменение 12 отпада.

Изменение 116
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) гарантира, че финансирането 
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на ЕФСИ в рамките на прозореца за 
подкрепа на платежоспособността 
се използва за подпомагане на 
допустими дружества, целящи да 
допринасят за постигането на 
целите в областта на климата и 
енергетиката в държавите членки, 
които са поели ангажимент и 
постигат целта за неутралност по 
отношение на климата най-късно до 
2050 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
и е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 117
Жоел Мeлен, Жером Ривиер, Тиери Мариани

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) гарантира, че по-голямата 
част от финансирането на ЕФСИ в 
рамките на прозореца за подпомагане 
на платежоспособността се използва 
за подпомагане на допустими 
дружества в държави членки, които 
се ангажират със запазването или 
създаването на устойчиви и 
качествени работни места в рамките 
на основаните им в ЕС дейности.

Or. en

Изменение 118
Жоел Мeлен, Жером Ривиер, Тиери Мариани
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 9 – параграф 2 а (нов) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 119
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При необходимост управителният съвет 
предоставя подробни насоки във връзка 
с букви а) и в). Операциите по 
финансиране и инвестиране, които са 
несъвместими с целите на ЕС в 
областта на климата, не са 
допустими за подпомагане съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 120
Клемен Грошел, Сусана Солис Перес, Иварс Иябс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 10 – параграф 2 – алинея 3 (нова)
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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.

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.

Or. en

Изменение 121
Жоел Мeлен, Жером Ривиер, Тиери Мариани

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 10 – параграф 2 – алинея 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимите инструменти по прозореца 
за подкрепа на платежоспособността 
спомагат за предоставяне на капиталови 

Допустимите инструменти по прозореца 
за подкрепа на платежоспособността 
спомагат за предоставяне на капиталови 
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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.

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.

Or. en

Изменение 122
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Кристиян Елер, Хена Виркунен

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 200 000 000 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 е на разположение 
също така за подпомагане на 
екологичната и цифрова трансформация 
на дружествата, финансирани по този 
прозорец.

Or. en
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Изменение 123
Жоел Мeлен, Жером Ривиер

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 50 000 000 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.

Or. en

Изменение 124
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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, 

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, 
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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.

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 се съсредоточава върху 
подпомагане на екологичната и цифрова 
трансформация на дружествата, 
финансирани по този прозорец.

Or. en

Изменение 125
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Хена Виркунен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 14 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сума в размер на 80 000 000 EUR от 
сумата, посочена в първа алинея, 
представлява външен целеви приход в 
съответствие с член 21, параграф 5 от 
Финансовия регламент и е предмет на 
член 4, параграфи 4 и 8 от Регламента 
[EURI].“

Сума в размер на 160 000 000 EUR от 
сумата, посочена в първа алинея, 
представлява външен целеви приход в 
съответствие с член 21, параграф 5 от 
Финансовия регламент и е предмет на 
член 4, параграфи 4 и 8 от Регламента 
[EURI].“

Or. en

Изменение 126
Жоел Мeлен, Жером Ривиер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26
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Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 14 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сума в размер на 80 000 000 EUR от 
сумата, посочена в първа алинея, 
представлява външен целеви приход в 
съответствие с член 21, параграф 5 от 
Финансовия регламент и е предмет на 
член 4, параграфи 4 и 8 от Регламента 
[EURI].“

Сума в размер на 40 000 000 EUR от 
сумата, посочена в първа алинея, 
представлява външен целеви приход в 
съответствие с член 21, параграф 5 от 
Финансовия регламент и е предмет на 
член 4, параграфи 4 и 8 от Регламента 
[EURI].“

Or. en

Изменение 127
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 16 – параграф 2 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операциите по прозореца за подкрепа 
на платежоспособността се отчитат 
отделно по целесъобразност и както е 
посочено в гаранционното 
споразумение.

Операциите по прозореца за подкрепа 
на платежоспособността се отчитат 
отделно по целесъобразност и както е 
посочено в гаранционното 
споразумение. Финансираните 
операции са предмет на проверка и 
проследяване по отношение на 
устойчивостта на климата и 
околната среда и социалната 
устойчивост с цел свеждане до 
минимум на неблагоприятните 
въздействия и максимизиране на 
ползите за екологичните и 
социалните цели на Съюза. За тази 
цел субектите, които отправят 
искане за финансиране, предоставят 
подходяща информация въз основа на 
насоките, които ще бъдат 
разработени от Комисията. Тази 
информация включва дела на 
финансиране в екологосъобразни 
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икономически дейности в 
съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за 
улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088. Проектите 
под определен размер, който е посочен 
в насоките, се изключват от 
проверката.

Or. en

Изменение 128
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27 a (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Член 16 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) В член 16, параграф 2 се добавя 
следната трета алинея:
Този отделен доклад съдържа по-
специално подробна оценка на приноса 
на прозореца за подкрепа на 
платежоспособността за зеления и 
цифровия преход на дружествата, 
които се облагодетелстват по 
схемата, по целесъобразност и въз 
основа на плановете за справедлив 
преход, изготвени от подпомаганите 
дружества.

Or. en

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
и е неразделно свързано с други допустими изменения.

Изменение 129
Йесика Стегрюд
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от името на групата ECR
Робърт Рос, Маргарита де ла Писа Карион, Херман Терч

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 и 
тяхната платежоспособност. Тъй като 
целта на прозореца за подкрепа на 
платежоспособността е 
стабилизирането на икономиката на 
ЕС, прозорецът за подкрепа на 
платежоспособността се 
съсредоточава върху инвестициите в 
съществуващи промишлени обекти. 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 
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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.

Or. en

Изменение 130
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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 

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, 
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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.

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.

Or. en

Изменение 131
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сандра Перейра, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 2 – буква б
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 2 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Гаранцията на ЕС подкрепя 
широк спектър от продукти, за да може 
ЕФСИ да се адаптира към 
потребностите на пазара, като в същото 
време се насърчават частните 
инвестиции в проекти, без да се 
измества частното пазарно 
финансиране. В този контекст се очаква, 
че ЕИБ ще предостави финансиране по 
ЕФСИ с цел постигане на общата цел от 
поне 500 000 000 000 EUR публични 
или частни инвестиции по 
инфраструктурния и иновационен 
прозорец и прозореца за МСП, взети 
заедно, което включва финансиране, 
мобилизирано чрез ЕИФ в рамките на 
операции по ЕФСИ, свързани с 
инструментите, посочени в член 10, 
параграф 2, буква б), национални 
насърчителни банки или институции, 
както и чрез увеличен достъп до 
финансиране за образуванията с до 3 
000 служители. Допустимите продукти 
включват например 11 заеми, 
гаранции/насрещни гаранции, 

в) Гаранцията на ЕС подкрепя 
широк спектър от продукти, за да може 
ЕФСИ да се адаптира към 
потребностите на пазара, като в същото 
време се насърчават частните 
инвестиции в проекти, без да се 
измества частното пазарно 
финансиране. В този контекст се очаква, 
че ЕИБ ще предостави финансиране по 
ЕФСИ с цел постигане на общата цел от 
поне 500 000 000 000 EUR публични 
или частни инвестиции по 
инфраструктурния и иновационен 
прозорец и прозореца за МСП, взети 
заедно, което включва финансиране, 
мобилизирано чрез ЕИФ в рамките на 
операции по ЕФСИ, свързани с 
инструментите, посочени в член 10, 
параграф 2, буква б), национални 
насърчителни банки или институции, 
както и чрез увеличен достъп до 
финансиране за образуванията с до 250 
служители. Допустимите продукти 
включват например 11 заеми, 
гаранции/насрещни гаранции, 
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финансиране тип „мецанин“ и 
подчинено финансиране, инструменти 
на капиталовия пазар, включително за 
кредитно подобрение, и капиталови или 
квазикапиталови участия, включително 
чрез национални насърчителни банки 
или институции, инвестиционни 
платформи, фондове или дружества със 
специална инвестиционна цел. В този 
контекст, за да се позволи на широк 
спектър от инвеститори да инвестират в 
проекти на ЕФСИ, е допустимо ЕИБ да 
структурира подходящи портфейли. В 
рамките на прозореца за подкрепа на 
платежоспособността допустимите 
продукти включват продукти, водещи 
до осигуряване на инвестиции, 
капиталови или квазикапиталови 
средства, предоставени чрез посредник 
на дружества и проекти, но изключват 
образувания, стремящи се към 
изкупуване (или заместващ капитал) с 
цел източване на активи. Очаква се ЕИБ 
и ЕИФ да предоставят финансиране, за 
да се достигне цел в размер на до 
300 000 000 000 EUR от инвестициите 
по прозореца за подкрепа на 
платежоспособността.

финансиране тип „мецанин“ и 
подчинено финансиране, инструменти 
на капиталовия пазар, включително за 
кредитно подобрение, и капиталови или 
квазикапиталови участия, включително 
чрез национални насърчителни банки 
или институции, инвестиционни 
платформи, фондове или дружества със 
специална инвестиционна цел. В този 
контекст, за да се позволи на широк 
спектър от инвеститори да инвестират в 
проекти на ЕФСИ, е допустимо ЕИБ да 
структурира подходящи портфейли. В 
рамките на прозореца за подкрепа на 
платежоспособността допустимите 
продукти включват продукти, водещи 
до осигуряване на инвестиции, 
капиталови или квазикапиталови 
средства, предоставени чрез посредник 
на дружества и проекти, но изключват 
образувания, стремящи се към 
изкупуване (или заместващ капитал) с 
цел източване на активи. Очаква се ЕИБ 
и ЕИФ да предоставят финансиране, за 
да се достигне цел в размер на до 
300 000 000 000 EUR от инвестициите 
по прозореца за подкрепа на 
платежоспособността.

__________________ __________________
11 Това е неизчерпателно посочване на 
продуктите, които могат да бъдат 
предлагани чрез ЕФСИ.

11 Това е неизчерпателно посочване на 
продуктите, които могат да бъдат 
предлагани чрез ЕФСИ.

Or. en

Изменение 132
Жоел Мeлен, Жером Ривиер, Тиери Мариани

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Гаранцията на ЕС може да се — Гаранцията на ЕС може да се 
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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.

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. Използването 
на гаранцията на ЕС не засяга 
независимостта и автономността на 
бенефициерите за вземане на 
решения.

Or. en

Изменение 133
Жоел Мeлен, Жером Ривиер, Тиери Мариани

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 3
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 6 – буква г (нова) – 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, и/или дружества с 
висок потенциал за 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.

Or. en

Изменение 134
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Хена Виркунен, Кристиян Елер
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 3
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 6 – буква г (нова) – 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, малки и средни 
предприятия (МСП) и/или дружества с 
висок потенциал за екологична или 
цифрова трансформация се ползват със 
специално внимание по прозореца за 
подкрепа на платежоспособността.

Or. en

Изменение 135
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 3
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 6 – буква г (нова) – 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, и/или дружества с 
висок потенциал или вече 
осъществяваща се екологична или 
цифрова трансформация се ползват със 
специално внимание по прозореца за 
подкрепа на платежоспособността.

Or. en



PE655.703v01-00 76/87 AM\1210357BG.docx

BG

Изменение 136
Жоел Мeлен, Жером Ривиер, Тиери Мариани

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Фондовете, дружествата със 
специална цел или инвестиционните 
платформи предоставят финансиране 
при търговски условия или при условия, 
съвместими с Временната рамка за 
държавната помощ12, като 
същевременно отдават дължимото 
внимание на европейския характер на 
Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността и на независимото 
управление на фондовете и другите 
механизми.

— Фондовете, дружествата със 
специална цел или инвестиционните 
платформи предоставят финансиране 
при търговски условия или при условия, 
съвместими с Временната рамка за 
държавната помощ12 и нейното 
скорошно трето изменение, прието 
от Европейската комисия на 29 юни 
2020 г., като същевременно отдават 
дължимото внимание на европейския 
характер на Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността и на независимото 
управление на фондовете и другите 
механизми.

__________________ __________________
12 Съобщение на Комисията: 
Временна рамка за мерки за държавна 
помощ в подкрепа на икономиката в 
условията на сегашния взрив от COVID-
19 (C(2020)1863), изменен с C(2020) 
3156 final.

12 Съобщение на Комисията: Временна 
рамка за мерки за държавна помощ в 
подкрепа на икономиката в условията на 
сегашния взрив от COVID-19 
(C(2020)1863), изменен с C(2020) 3156 
final.

Or. en

Изменение 137
Патриция Тоя, Карлуш Зориню, Мариа Мануел Лейтан Маркеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Фондовете, дружествата със 
специална цел или инвестиционните 

— Фондовете, дружествата със 
специална цел или инвестиционните 
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платформи предоставят финансиране 
при търговски условия или при условия, 
съвместими с Временната рамка за 
държавната помощ12, като 
същевременно отдават дължимото 
внимание на европейския характер на 
Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността и на независимото 
управление на фондовете и другите 
механизми.

платформи предоставят финансиране 
при търговски условия или при условия, 
съвместими с правилата за държавната 
помощ12, като същевременно отдават 
дължимото внимание на европейския 
характер на Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността и на независимото 
управление на фондовете и другите 
механизми.

__________________

12 Съобщение на Комисията: 
Временна рамка за мерки за държавна 
помощ в подкрепа на икономиката в 
условията на сегашния взрив от 
COVID-19 (C(2020)1863), изменен с 
C(2020) 3156 final.

Or. en

Изменение 138
Жоел Мeлен, Жером Ривиер, Тиери Мариани

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

— Дружествата, към които се 
насочват фондовете, дружествата със 
специална цел и инвестиционните 
платформи, се ангажират да 
поддържат и създават колкото е 
възможно повече устойчиви и 
качествени работни места в своите 
основани в ЕС дейности.
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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.

Or. en

Изменение 139
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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

— Дружествата, към които се 
насочват фондовете, дружествата със 
специална цел и инвестиционните 
платформи спазват социални и 
екологични гаранции на високо 
равнище в съответствие с насоките, 
основани на член 17 и член 18 от 
Регламент 2020/852 и 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. 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 също така да 
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екологичен преход. Дружествата се 
насърчават също така да постигнат 
напредък в своята цифрова 
трансформация. За целите на тези 
преходи е на разположение техническа 
помощ.

постигнат напредък в своята цифрова 
трансформация. За целите на тези 
преходи е на разположение техническа 
помощ.

Плановете за преход, като минимум, 
гарантират, че:
– икономическите дейности на 
дружеството са съобразени с целите 
на Съюза до 2030 г. в областта на 
климата, определени в [Регламент 
(ЕС) 2020/XXX за установяване на 
рамка за постигане на неутралност 
по отношение на климата 
(„Европейски законодателен акт за 
климата“)];
– когато е целесъобразно, 
икономическите дейности на 
дружеството са съобразени с 
екологичните цели, посочени в член 9, 
букви б) – е) от Регламент 2020/852;
– установява се подходящо управление 
за оценка и свеждане до минимум на 
рисковете за устойчивостта;
– всички бъдещи капиталови разходи 
се използват за активи или процеси, 
свързани с икономически дейности, 
които се определят като екологично 
устойчиви съгласно член 3 и член 9 от 
Регламент 2020/852;
– предвижда се поетапно спиране на 
дейностите, водещи до значителна 
вреда за всяка цел, свързана с 
околната среда, в съответствие с 
член 17 от Регламент 2020/852, както 
и превръщането на тези дейности в 
дейности с неутрално или слабо 
въздействие в рамките на 
предварително определен график.
– цели за качествена заетост и цели, 
свързани с равенството между 
половете, включително и цели за 
равно заплащане;
Плановете за преход са под формата 
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на научнообосновани документи, 
обхващащи цялото дружество, и се 
основават на Насоките на 
Европейската комисия от 2019 г. за 
докладване на информация, свързана с 
климата. Те съдържат междинни 
цели, актуализират се ежегодно и 
предоставят последваща оценка на 
изпълнението на междинните цели.
Дружествата, които не са задължени 
да публикуват нефинансова 
информация съгласно член 19а или 
член 29а от Директива 2013/34/ЕС, 
въвеждат планове за преход, които 
поясняват дали и до каква степен 
техните икономически дейности 
подкрепят екологичните цели, 
посочени в член 3 от Регламент 
2020/852. Плановете включват, по 
целесъобразност, цели относно дела 
на техните капиталови разходи и 
дела на оперативните им разходи, 
свързани с активи или процеси, 
свързани с икономически дейности, 
които се определят като устойчиви 
от екологична гледна точка съгласно 
член 3 и член 9 от Регламента 
относно таксономията. Плановете 
включват също така цели по 
отношение на качеството на 
заетостта и мерки за опазване на 
заетостта, както и цели, свързани с 
равенството между половете, 
включително цели за равно 
заплащане. Плановете съдържат 
междинни цели, актуализират се 
ежегодно и предоставят последваща 
оценка на изпълнението на 
междинните цели.
Когато въвеждат своите преходни 
планове, МСП се ползват от 
опростени образци, които трябва да 
бъдат разработени от Комисията, 
както и от целева финансова и 
техническа помощ.

Or. en
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Изменение 140
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Хена Виркунен, Йенс Гизеке, Кристиян Елер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 3
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 6 – буква г (нова) – 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, 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 
гарантират избягване на ненужната 
административна тежест, по-специално 
за МСП, да вземат предвид размера на 
дружествата и да 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, по-специално за МСП.

Or. en

Изменение 141
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сандра Перейра, Сира Рего
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 3
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 6 – буква г (нова) – 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 спазват социални и 
екологични гаранции на високо 
равнище в съответствие с насоките, 
предоставени от управителния съвет. 
Тези насоки следва да включват 
подходящи разпоредби за запазване на 
качествени работни места и 
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) въвеждат 
планове за екологичен преход с ясни и 
амбициозни цели за намаляване на 
емисиите CO2. Дружествата се 
насърчават също така да постигнат 
напредък в своята цифрова 
трансформация. За целите на тези 
преходи е на разположение техническа 
помощ.

Or. en

Изменение 142
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Сандра Перейра, Сира Рего

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 – подточка 3
Регламент (ЕС) № 2015/1017
Приложение ІІ – раздел 6 – буква г (нова) – тире 7 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

— Дружества, регистрирани в 
данъчни убежища или действащи 
пряко или чрез дъщерни предприятия 
в данъчни убежища без 
предварително доказателство за 
значителна дейност в съответните 
държави, не са допустими за 
подпомагане в рамките на прозореца 
за подкрепа на 
платежоспособността. Обратното 
изкупуване на акции, изплащането на 
дивиденти на акционерите или 
бонусите на ръководния персонал са 
несъвместими с подпомагането в 
рамките на прозореца за подкрепа на 
платежоспособността.

Or. en

Изменение 143
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получилите подкрепа от ЕФСИ 
операции не трябва да са концентрирани 
върху конкретна територия в края на 
съответния инвестиционен период. За 
тази цел управителният съвет приема 
индикативни насоки за географска 
диверсификация и концентрация. 
Управителният съвет може да вземе 
решение за изменение на тези 
индикативни ограничения, след като се 
консултира с инвестиционния комитет.

Получилите подкрепа от ЕФСИ 
операции не трябва да са концентрирани 
върху конкретна територия в края на 
съответния инвестиционен период. За 
тази цел управителният съвет приема 
насоки за географска диверсификация и 
концентрация. Управителният съвет 
може да вземе решение за изменение на 
тези индикативни ограничения, след 
като се консултира с инвестиционния 
комитет.

Or. en
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Изменение 144
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос

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 
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.

Управителният съвет определя 
специфични ограничения на 
диверсификацията и концентрацията по 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, за да се 
гарантира, че съответните изисквания в 
член 9, параграф 2, буква а) и буква б) 
са изпълнени, като се избягва 
прекомерна концентрация в ограничен 
брой държави членки. Поради това 
Управителният съвет предварително 
определя обективни параметри, въз 
основа на които могат да се 
коригират ограниченията на 
диверсификацията и 
концентрацията на инвестициите.

Or. en

Изменение 145
Йесика Стегрюд
от името на групата ECR
Робърт Рос

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

специфични ограничения на 
диверсификацията и концентрацията по 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, за да се 
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. Поради това 
Управителният съвет предварително 
определя обективни параметри, въз 
основа на които могат да се 
коригират ограниченията на 
диверсификацията и 
концентрацията на инвестициите.

Or. en

Изменение 146
Шон Кели
от името на групата PPE
Перниле Вайс, Йенс Гизеке, Хена Виркунен, Кристиян Елер

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 
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 

Управителният съвет определя 
специфични ограничения на 
диверсификацията и концентрацията по 
прозореца за подкрепа на 
платежоспособността, за да се 
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 или пазари. 
Управителният съвет прави редовен 
преглед на икономическото въздействие 
на пандемията на Covid-19 върху 
дружествата в ЕС. Въз основа на това 
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основа на това управителният съвет 
може да вземе решение за изменение на 
тези ограничения, след като се 
консултира с инвестиционния комитет.

управителният съвет може да вземе 
решение за изменение на тези 
ограничения, след като се консултира с 
инвестиционния комитет.

Or. en

Изменение 147
Марк Ботенга, Корнелия Ернст, Йоргос Георгиу, Сира Рего

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 следва да обхваща и подкрепя 
справедливото и устойчивото 
развитие на всички региони на ЕС.

Or. en

Изменение 148
Хенрике Хан
от името на групата Verts/ALE

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 редовно и най-
малко веднъж годишно докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
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относно бенефициерите на този 
инструмент и относно 
подпомаганите дейности, за да се 
гарантира пълна, точна и навременна 
прозрачност на програмата.

Or. en


