
AM\1212309BG.docx PE657.168v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2020/0108(COD)

3.9.2020

ИЗМЕНЕНИЯ
31 - 259
Проект на становище
Шон Кели
(PE655.653v01-00)

Създаване на програмата InvestEU

Предложение за регламент
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))



PE657.168v01-00 2/186 AM\1212309BG.docx

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\1212309BG.docx 3/186 PE657.168v01-00

BG

Изменение 31
Ева Каили, Цветелина Пенкова, Николас Гонсалес Касарес, Иво Христов, Карлуш 
Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан Ника, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Поради необходимите 
противоепидемични мерки 
икономическата дейност в ЕС намаля 
значително. Свиването на БВП на ЕС 
през 2020 г. се очаква да бъде около 7,5 
% — много повече, отколкото по време 
на финансовата криза през 2009 г. 
Избухването на пандемията показа 
взаимната свързаност на световните 
вериги на доставки и разкри някои 
слабости, като прекомерното разчитане 
от страна на стратегическите 
промишлени сектори на 
недиверсифицирани външни източници 
на доставки. Тези слабости трябва да 
бъдат преодолени, за да се подобри 
реакцията на Съюза при извънредни 
ситуации, както и устойчивостта на 
цялата икономика, като същевременно 
се запазят нейната откритост за 
конкуренцията и търговията в 
съответствие с нейните правила. Очаква 
се значителен спад на инвестиционната 
дейност. Дори преди пандемията, 
въпреки че в Съюза се наблюдаваше 
възстановяване на съотношението на 
инвестициите към БВП, то остана под 
нивото, което можеше да се очаква в 
период на стабилно възстановяване, и 
не беше достатъчно, за да компенсира 
годините на недостатъчно инвестиране 
след кризата от 2009 г. Още повече, че 
настоящите равнища на инвестиции и 
прогнозите не покриват нуждите на 
Съюза от структурни инвестиции за 
възобновяване и поддържане на растежа 
в дългосрочен план в контекста на 

(1) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Поради необходимите 
противоепидемични мерки 
икономическата дейност в ЕС намаля 
значително. Свиването на БВП на ЕС 
през 2020 г. се очаква да бъде около 7,5 
% — много повече, отколкото по време 
на финансовата криза през 2009 г. 
Интензитетът на 
макроикономическия шок все още не 
може да се определи точно. Освен 
това въздействието на пандемията е 
неравномерно в Европа и някои 
региони са по-тежко засегнати, като 
се повишават очакванията за 
неефективност на пазара в тези 
области, както и в конкретни 
промишлени сектори, които имат 
огромно въздействие върху растежа и 
заетостта. Избухването на 
пандемията показа взаимната 
свързаност на световните вериги на 
доставки и разкри някои слабости, като 
прекомерното разчитане от страна на 
стратегическите промишлени сектори 
на недиверсифицирани външни 
източници на доставки. Освен това 
пандемията разкри, че 
традиционните функции за създаване 
на стойност и предоставяне на 
стойност на бизнес моделите са 
много слаби и че необходимостта от 
преход към устойчив и цифровизиран 
начин на производство е 
стратегически приоритет за едно 
бъдещо глобално лидерство на Съюза. 
Тези слабости засегнаха предимно 
МСП и екосистемите на 
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технологични промени и глобална 
конкурентоспособност, включително за 
иновациите, уменията, 
инфраструктурата, малките и средните 
предприятия (МСП) и необходимостта 
да се отговори на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като устойчивостта или застаряването 
на населението. Следователно, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза и да се подкрепи бързото, 
приобщаващо и устойчиво 
икономическо възстановяване, е 
необходима подкрепа за преодоляването 
на проявите на неефективност на пазара 
и неоптималните инвестиционни 
ситуации и намаляването на недостига 
на инвестиции в целеви сектори.

стартиращите предприятия и трябва 
да бъдат преодолени, за да се подобри 
реакцията на Съюза при извънредни 
ситуации, както и устойчивостта на 
цялата икономика, като същевременно 
се запазят нейната откритост за 
конкуренцията и търговията в 
съответствие с нейните правила. Очаква 
се значителен спад на инвестиционната 
дейност. Дори преди пандемията, 
въпреки че в Съюза се наблюдаваше 
възстановяване на съотношението на 
инвестициите към БВП, то остана под 
нивото, което можеше да се очаква в 
период на стабилно възстановяване, и 
не беше достатъчно, за да компенсира 
годините на недостатъчно инвестиране 
след кризата от 2009 г. Това е и 
показател за необходимостта не само 
да се коригира неефективността на 
инвестиционния пазар чрез 
стимулиране на предлагането със 
силни инвестиционни инструменти, 
но и чрез стимулиране на търсенето 
на тези инструменти. Още повече, че 
настоящите равнища на инвестиции и 
прогнозите не покриват нуждите на 
Съюза от структурни инвестиции за 
възобновяване и поддържане на растежа 
в дългосрочен план в контекста на 
технологични промени и глобална 
конкурентоспособност, включително за 
иновациите, уменията, 
инфраструктурата, малките и средните 
предприятия (МСП), стартиращите 
предприятия и необходимостта да се 
отговори на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като устойчивостта или застаряването 
на населението. Следователно, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза и да се подкрепи бързото, 
приобщаващо, устойчиво и 
жизнеспособно икономическо 
възстановяване, е необходима подкрепа 
за преодоляването на проявите на 
неефективност на пазара и 
неоптималните инвестиционни 
ситуации и намаляването на недостига 



AM\1212309BG.docx 5/186 PE657.168v01-00

BG

на инвестиции в целеви сектори.
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Изменение 32
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Поради необходимите 
противоепидемични мерки 
икономическата дейност в ЕС намаля 
значително. Свиването на БВП на ЕС 
през 2020 г. се очаква да бъде около 7,5 
% — много повече, отколкото по време 
на финансовата криза през 2009 г. 
Избухването на пандемията показа 
взаимната свързаност на световните 
вериги на доставки и разкри някои 
слабости, като прекомерното разчитане 
от страна на стратегическите 
промишлени сектори на 
недиверсифицирани външни източници 
на доставки. Тези слабости трябва да 
бъдат преодолени, за да се подобри 
реакцията на Съюза при извънредни 
ситуации, както и устойчивостта на 
цялата икономика, като същевременно 
се запазят нейната откритост за 
конкуренцията и търговията в 
съответствие с нейните правила. Очаква 
се значителен спад на инвестиционната 
дейност. Дори преди пандемията, 
въпреки че в Съюза се наблюдаваше 
възстановяване на съотношението на 
инвестициите към БВП, то остана под 
нивото, което можеше да се очаква в 
период на стабилно възстановяване, и 
не беше достатъчно, за да компенсира 
годините на недостатъчно инвестиране 

(1) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Поради необходимите 
противоепидемични мерки 
икономическата дейност в ЕС намаля 
значително. Свиването на БВП на ЕС 
през 2020 г. се очаква да бъде около 7,5 
% — много повече, отколкото по време 
на финансовата криза през 2009 г. 
Избухването на пандемията показа 
взаимната свързаност на световните 
вериги на доставки и разкри някои 
слабости, като прекомерното разчитане 
от страна на стратегическите 
промишлени сектори на 
недиверсифицирани външни източници 
на доставки. Тези слабости трябва да 
бъдат преодолени, за да се подобри 
реакцията на Съюза при извънредни 
ситуации, както и устойчивостта на 
цялата икономика, като същевременно 
се запазят нейната откритост за 
конкуренцията и търговията в 
съответствие с нейните правила. Очаква 
се значителен спад на инвестиционната 
дейност. Дори преди пандемията, 
въпреки че в Съюза се наблюдаваше 
възстановяване на съотношението на 
инвестициите към БВП, то остана под 
нивото, което можеше да се очаква в 
период на стабилно възстановяване, и 
не беше достатъчно, за да компенсира 
годините на недостатъчно инвестиране 
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след кризата от 2009 г. Още повече, че 
настоящите равнища на инвестиции и 
прогнозите не покриват нуждите на 
Съюза от структурни инвестиции за 
възобновяване и поддържане на растежа 
в дългосрочен план в контекста на 
технологични промени и глобална 
конкурентоспособност, включително за 
иновациите, уменията, 
инфраструктурата, малките и средните 
предприятия (МСП) и необходимостта 
да се отговори на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като устойчивостта или застаряването 
на населението. Следователно, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза и да се подкрепи бързото, 
приобщаващо и устойчиво 
икономическо възстановяване, е 
необходима подкрепа за 
преодоляването на проявите на 
неефективност на пазара и 
неоптималните инвестиционни 
ситуации и намаляването на 
недостига на инвестиции в целеви 
сектори.

след кризата от 2009 г. Още повече, че 
настоящите равнища на инвестиции и 
прогнозите не покриват нуждите на 
Съюза от структурни инвестиции за 
възобновяване и поддържане на растежа 
в дългосрочен план в контекста на 
технологични промени и глобална 
конкурентоспособност, включително за 
иновациите, уменията, 
инфраструктурата, малките и средните 
предприятия (МСП) и необходимостта 
да се отговори на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като устойчивостта или застаряването 
на населението. Следователно, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза, особено в рамките на Зеления 
пакт, и да се подкрепи бързото, 
приобщаващо и устойчиво 
икономическо възстановяване, 
основната цел следва да бъде да се 
окаже подкрепа на иначе трудни за 
финансиране проекти, които 
осигуряват на европейските граждани 
дългосрочни екологични и обществени 
ползи, като висококачествени 
дългосрочни работни места и 
публична инфраструктура, както и 
устойчиви решения за справяне с 
кризата с COVID. Поради това е от 
решаващо значение да се намерят и 
подкрепят проекти, които 
осигуряват тази истинска 
допълняемост и качество, а не да се 
изхожда предимно от технически 
аспекти като фактори на ливъридж 
или скорост и обем на проекта, да се 
избягва дублирането и изтласкването 
на други източници, както и да се 
преодоляват проявите на 
неефективност на пазара и 
неоптималните инвестиционни 
ситуации и да се намалява недостигът 
на инвестиции в целевите сектори.

Or. en
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Изменение 33
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Пиетро Фиоки, 
Гжегож Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Поради необходимите 
противоепидемични мерки 
икономическата дейност в ЕС намаля 
значително. Свиването на БВП на ЕС 
през 2020 г. се очаква да бъде около 7,5 
% — много повече, отколкото по време 
на финансовата криза през 2009 г. 
Избухването на пандемията показа 
взаимната свързаност на световните 
вериги на доставки и разкри някои 
слабости, като прекомерното разчитане 
от страна на стратегическите 
промишлени сектори на 
недиверсифицирани външни източници 
на доставки. Тези слабости трябва да 
бъдат преодолени, за да се подобри 
реакцията на Съюза при извънредни 
ситуации, както и устойчивостта на 
цялата икономика, като същевременно 
се запазят нейната откритост за 
конкуренцията и търговията в 
съответствие с нейните правила. Очаква 
се значителен спад на инвестиционната 
дейност. Дори преди пандемията, 
въпреки че в Съюза се наблюдаваше 
възстановяване на съотношението на 
инвестициите към БВП, то остана под 
нивото, което можеше да се очаква в 
период на стабилно възстановяване, и 
не беше достатъчно, за да компенсира 
годините на недостатъчно инвестиране 
след кризата от 2009 г. Още повече, че 
настоящите равнища на инвестиции и 
прогнозите не покриват нуждите на 
Съюза от структурни инвестиции за 
възобновяване и поддържане на растежа 
в дългосрочен план в контекста на 

(1) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Поради необходимите 
противоепидемични мерки 
икономическата дейност в ЕС намаля 
значително. Свиването на БВП на ЕС 
през 2020 г. се очаква да бъде около 
8,3 % — много повече, отколкото по 
време на финансовата криза през 2009 г. 
За разлика от тази криза избухването 
на пандемията от COVID-19 засегна 
всички държави членки по 
симетричен начин. То показа 
взаимната свързаност на световните 
вериги на доставки и разкри някои 
слабости, като прекомерното разчитане 
от страна на стратегическите 
промишлени сектори на 
недиверсифицирани външни източници 
на доставки. Тези слабости трябва да 
бъдат преодолени, за да се подобри 
реакцията на Съюза при извънредни 
ситуации, както и устойчивостта на 
цялата икономика, като същевременно 
се запазят нейната откритост за 
конкуренцията и търговията в 
съответствие с нейните правила. Очаква 
се значителен спад на инвестиционната 
дейност. Дори преди пандемията, 
въпреки че в Съюза се наблюдаваше 
възстановяване на съотношението на 
инвестициите към БВП, то остана под 
нивото, което можеше да се очаква в 
период на стабилно възстановяване, и 
не беше достатъчно, за да компенсира 
годините на недостатъчно инвестиране 
след кризата от 2009 г. Още повече, че 
настоящите равнища на инвестиции и 
прогнозите не покриват нуждите на 
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технологични промени и глобална 
конкурентоспособност, включително за 
иновациите, уменията, 
инфраструктурата, малките и средните 
предприятия (МСП) и необходимостта 
да се отговори на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като устойчивостта или застаряването 
на населението. Следователно, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза и да се подкрепи бързото, 
приобщаващо и устойчиво 
икономическо възстановяване, е 
необходима подкрепа за преодоляването 
на проявите на неефективност на пазара 
и неоптималните инвестиционни 
ситуации и намаляването на недостига 
на инвестиции в целеви сектори.

Съюза от структурни инвестиции за 
възобновяване и поддържане на растежа 
в дългосрочен план в контекста на 
технологични промени и глобална 
конкурентоспособност, включително за 
иновациите, уменията, 
инфраструктурата, малките и средните 
предприятия (МСП) и необходимостта 
да се отговори на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като устойчивостта или застаряването 
на населението. Следователно, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза и да се подкрепи бързото, 
приобщаващо и устойчиво 
икономическо възстановяване, е 
необходима подкрепа за преодоляването 
на проявите на неефективност на пазара 
и неоптималните инвестиционни 
ситуации и намаляването на недостига 
на инвестиции в целеви сектори в 
рамките на целия Съюз, като така се 
предотврати затвърждаването или 
задълбочаването на съществуващите 
дисбаланси между икономиките на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 34
Паскал Аримон

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Поради необходимите 
противоепидемични мерки 
икономическата дейност в ЕС намаля 
значително. Свиването на БВП на ЕС 
през 2020 г. се очаква да бъде около 7,5 
% — много повече, отколкото по време 
на финансовата криза през 2009 г. 

(1) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Поради необходимите 
противоепидемични мерки 
икономическата дейност в ЕС намаля 
значително. Свиването на БВП на ЕС 
през 2020 г. се очаква да бъде около 7,5 
% — много повече, отколкото по време 
на финансовата криза през 2009 г. 
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Избухването на пандемията показа 
взаимната свързаност на световните 
вериги на доставки и разкри някои 
слабости, като прекомерното разчитане 
от страна на стратегическите 
промишлени сектори на 
недиверсифицирани външни източници 
на доставки. Тези слабости трябва да 
бъдат преодолени, за да се подобри 
реакцията на Съюза при извънредни 
ситуации, както и устойчивостта на 
цялата икономика, като същевременно 
се запазят нейната откритост за 
конкуренцията и търговията в 
съответствие с нейните правила. Очаква 
се значителен спад на инвестиционната 
дейност. Дори преди пандемията, 
въпреки че в Съюза се наблюдаваше 
възстановяване на съотношението на 
инвестициите към БВП, то остана под 
нивото, което можеше да се очаква в 
период на стабилно възстановяване, и 
не беше достатъчно, за да компенсира 
годините на недостатъчно инвестиране 
след кризата от 2009 г. Още повече, че 
настоящите равнища на инвестиции и 
прогнозите не покриват нуждите на 
Съюза от структурни инвестиции за 
възобновяване и поддържане на растежа 
в дългосрочен план в контекста на 
технологични промени и глобална 
конкурентоспособност, включително за 
иновациите, уменията, 
инфраструктурата, малките и средните 
предприятия (МСП) и необходимостта 
да се отговори на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като устойчивостта или застаряването 
на населението. Следователно, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза и да се подкрепи бързото, 
приобщаващо и устойчиво 
икономическо възстановяване, е 
необходима подкрепа за преодоляването 
на проявите на неефективност на пазара 
и неоптималните инвестиционни 
ситуации и намаляването на недостига 
на инвестиции в целеви сектори.

Избухването на пандемията показа 
взаимната свързаност на световните 
вериги на доставки и разкри някои 
слабости, като прекомерното разчитане 
от страна на стратегическите 
промишлени сектори на 
недиверсифицирани външни източници 
на доставки. Тези слабости трябва да 
бъдат преодолени, особено за малките 
и средните предприятия (МСП), за да 
се подобри реакцията на Съюза при 
извънредни ситуации, както и 
устойчивостта на цялата икономика, 
включително чрез цифровизацията и 
декарбонизацията на икономиката, 
като същевременно се запазят нейната 
откритост за конкуренцията и 
търговията в съответствие с нейните 
правила. Очаква се значителен спад на 
инвестиционната дейност. Дори преди 
пандемията, въпреки че в Съюза се 
наблюдаваше възстановяване на 
съотношението на инвестициите към 
БВП, то остана под нивото, което 
можеше да се очаква в период на 
стабилно възстановяване, и не беше 
достатъчно, за да компенсира годините 
на недостатъчно инвестиране след 
кризата от 2009 г. Още повече, че 
настоящите равнища на инвестиции и 
прогнозите не покриват нуждите на 
Съюза от структурни инвестиции за 
възобновяване и поддържане на растежа 
в дългосрочен план в контекста на 
технологични промени и глобална 
конкурентоспособност, включително за 
иновациите, уменията, 
инфраструктурата, малките и средните 
предприятия (МСП) и необходимостта 
да се отговори на основните 
предизвикателства пред обществото, 
като устойчивостта или застаряването 
на населението. Следователно, за да се 
постигнат целите на политиката на 
Съюза и да се подкрепи бързото, 
приобщаващо и устойчиво 
икономическо възстановяване, е 
необходима подкрепа за преодоляването 
на проявите на неефективност на пазара 
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и неоптималните инвестиционни 
ситуации и намаляването на недостига 
на инвестиции в целеви сектори.

Or. en

Изменение 35
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе, Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Поради необходимите 
противоепидемични мерки 
икономическата дейност в ЕС намаля 
значително. Свиването на БВП на ЕС 
през 2020 г. се очаква да бъде около 7,5 
% — много повече, отколкото по време 
на финансовата криза през 2009 г. 
Избухването на пандемията показа 
взаимната свързаност на световните 
вериги на доставки и разкри някои 
слабости, като прекомерното разчитане 
от страна на стратегическите 
промишлени сектори на 
недиверсифицирани външни източници 
на доставки. Тези слабости трябва да 
бъдат преодолени, за да се подобри 
реакцията на Съюза при извънредни 
ситуации, както и устойчивостта на 
цялата икономика, като същевременно 
се запазят нейната откритост за 
конкуренцията и търговията в 
съответствие с нейните правила. Очаква 
се значителен спад на инвестиционната 
дейност. Дори преди пандемията, 
въпреки че в Съюза се наблюдаваше 
възстановяване на съотношението на 
инвестициите към БВП, то остана под 
нивото, което можеше да се очаква в 

(1) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Поради необходимите 
противоепидемични мерки 
икономическата дейност в ЕС намаля 
значително. Свиването на БВП на ЕС 
през 2020 г. се очаква да бъде около 7,5 
% — много повече, отколкото по време 
на финансовата криза през 2009 г. 
Избухването на пандемията показа 
взаимната свързаност на световните 
вериги на доставки и разкри някои 
слабости, като прекомерното разчитане 
от страна на стратегическите 
промишлени сектори на 
недиверсифицирани външни източници 
на доставки. Тези слабости трябва да 
бъдат преодолени, особено за малките 
и средните предприятия (МСП) и 
микропредприятията, за да се 
подобри реакцията на Съюза при 
извънредни ситуации, както и 
издържливостта, сближаването, 
цифровизацията и устойчивостта на 
цялата икономика, като същевременно 
се запазят нейната откритост за 
конкуренцията и търговията в 
съответствие с нейните правила. Очаква 
се значителен спад на инвестиционната 
дейност. Дори преди пандемията, 
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период на стабилно възстановяване, и 
не беше достатъчно, за да компенсира 
годините на недостатъчно инвестиране 
след кризата от 2009 г. Още повече, че 
настоящите равнища на инвестиции и 
прогнозите не покриват нуждите на 
Съюза от структурни инвестиции за 
възобновяване и поддържане на растежа 
в дългосрочен план в контекста на 
технологични промени и глобална 
конкурентоспособност, включително за 
иновациите, уменията, 
инфраструктурата, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
необходимостта да се отговори на 
основните предизвикателства пред 
обществото, като устойчивостта или 
застаряването на населението. 
Следователно, за да се постигнат целите 
на политиката на Съюза и да се 
подкрепи бързото, приобщаващо и 
устойчиво икономическо 
възстановяване, е необходима подкрепа 
за преодоляването на проявите на 
неефективност на пазара и 
неоптималните инвестиционни 
ситуации и намаляването на недостига 
на инвестиции в целеви сектори.

въпреки че в Съюза се наблюдаваше 
възстановяване на съотношението на 
инвестициите към БВП, то остана под 
нивото, което можеше да се очаква в 
период на стабилно възстановяване, и 
не беше достатъчно, за да компенсира 
годините на недостатъчно инвестиране 
след кризата от 2009 г. Още повече, че 
настоящите равнища на инвестиции и 
прогнозите не покриват нуждите на 
Съюза от структурни инвестиции за 
възобновяване и поддържане на растежа 
в дългосрочен план в контекста на 
технологични промени и глобална 
конкурентоспособност, включително за 
иновациите, уменията, 
инфраструктурата, МСП и 
необходимостта да се отговори на 
основните предизвикателства пред 
обществото, като устойчивостта или 
застаряването на населението. 
Следователно, за да се постигнат целите 
на политиката на Съюза и да се 
подкрепи бързото, приобщаващо и 
устойчиво икономическо 
възстановяване, е необходима подкрепа 
за преодоляването на проявите на 
неефективност на пазара и 
неоптималните инвестиционни 
ситуации и намаляването на недостига 
на инвестиции в целеви сектори.

Or. en

Изменение 36
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В оценките се подчертава, че 
многообразието от финансови 
инструменти по многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—2020 
г. е довело до известно припокриване на 

(2) В оценките се подчертава, че 
многообразието от финансови 
инструменти по многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—2020 
г. е довело до известно припокриване на 
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тяхното приложно поле. Освен това 
многообразието е довело до усложнения 
за посредниците и крайните получатели, 
които са се сблъскали с различни 
правила във връзка с допустимостта и 
докладването. Липсата на съвместими 
правила също така е попречила на 
комбинирането на различни фондове на 
Съюза, въпреки че такова комбиниране 
би било от полза за подпомагането на 
проекти, които се нуждаят от различни 
видове финансиране. Ето защо следва да 
се създаде единен фонд — фондът 
InvestEU — като се използва опитът 
от Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ), създаден в рамките 
на Плана за инвестиции за Европа, за да 
се предоставя на крайните получатели 
по-ефикасно функционираща подкрепа, 
като предлаганото финансиране в 
рамките на единна схема за бюджетна 
гаранция бъде интегрирано и опростено, 
подобрявайки по този начин 
въздействието на подкрепата от Съюза и 
същевременно намалявайки разходите 
на Съюза, които се плащат от бюджета.

тяхното приложно поле. Освен това 
многообразието е довело до усложнения 
за посредниците и крайните получатели, 
които са се сблъскали с различни 
правила във връзка с допустимостта и 
докладването. Липсата на съвместими 
правила също така е попречила на 
комбинирането на различни фондове на 
Съюза, въпреки че такова комбиниране 
би било от полза за подпомагането на 
проекти, които се нуждаят от различни 
видове финансиране. Ето защо следва да 
се създаде единен фонд — фондът 
InvestEU — който да се стреми към 
подобрения спрямо опита от 
Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ), създаден в рамките 
на Плана за инвестиции за Европа, за да 
се предоставя на крайните получатели 
по-ефикасно функционираща подкрепа, 
като предлаганото финансиране в 
рамките на единна схема за бюджетна 
гаранция бъде интегрирано и опростено, 
подобрявайки по този начин 
въздействието на подкрепата от Съюза и 
преодолявайки недостатъците на 
ЕФСИ, посочени от Европейската 
сметна палата в специален доклад № 
03/2019, като същевременно се 
намаляват разходите на Съюза, които 
се плащат от бюджета.

Or. en

Изменение 37
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) През последните години Съюзът 
прие амбициозни стратегии за 
завършване на единния пазар и за 
стимулиране на устойчив и приобщаващ 

(3) През последните години Съюзът 
прие амбициозни стратегии и 
законодателни мерки за завършване на 
единния пазар и за стимулиране на 
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растеж и работни места, като например 
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ от 3 март 2010 г., „План за 
действие за изграждане на съюз на 
капиталовите пазари“ от 30 септември 
2015 г., „Нова европейска програма за 
култура“ от 22 май 2018 г., „Чиста 
енергия за всички европейци“ от 30 
ноември 2016 г., „Затваряне на цикъла 
— план за действие на ЕС за кръговата 
икономика“ от 2 декември 2015 г., 
„Европейска стратегия за мобилност с 
ниски емисии“ от 20 юли 2016 г., 
„Европейски план за действие в 
областта на отбраната“ от 30 ноември 
2016 г., „Начало на дейността на 
Европейския фонд за отбрана“ от 7 юни 
2017 г., „Космическа стратегия за 
Европа“ от 26 октомври 2016 г., 
Междуинституционалната прокламация 
относно Европейския стълб на 
социалните права от 13 декември 2017 
г., „Европейски зелен пакт“ от 11 
декември 2019 г., Плана за инвестиции 
във връзка с Европейски зелен пакт от 
14 януари 2020 г., „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., „Стратегия за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа“, „Европейска стратегия за 
данните“ и Съобщението за изкуствения 
интелект от 19 февруари 2020 г., „Нова 
промишлена стратегия за Европа“ от 10 
март 2020 г. и „Стратегия за мястото на 
МСП в устойчива и цифрова Европа“ от 
10 март 2020 г. Фондът InvestEU следва 
да използва и засилва полезните 
взаимодействия между тези взаимно 
подсилващи се стратегии чрез 
предоставяне на подкрепа за 
инвестициите и достъп до финансиране.

устойчив и приобщаващ растеж и 
работни места, като например „Европа 
2020 — Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж“ от 3 
март 2010 г., „План за действие за 
изграждане на съюз на капиталовите 
пазари“ от 30 септември 2015 г., „Нова 
европейска програма за култура“ от 22 
май 2018 г., „Чиста енергия за всички 
европейци“ от 30 ноември 2016 г., 
„Затваряне на цикъла — план за 
действие на ЕС за кръговата икономика“ 
от 2 декември 2015 г., „Европейска 
стратегия за мобилност с ниски емисии“ 
от 20 юли 2016 г., „Европейски план за 
действие в областта на отбраната“ от 30 
ноември 2016 г., „Начало на дейността 
на Европейския фонд за отбрана“ от 7 
юни 2017 г., „Космическа стратегия за 
Европа“ от 26 октомври 2016 г., 
Междуинституционалната прокламация 
относно Европейския стълб на 
социалните права от 13 декември 2017 
г., дългосрочната стратегия до 2050 г. 
„Чиста планета за всички“ от 28 
ноември 2018 г.,  „Европейски зелен 
пакт“ от 11 декември 2019 г., Плана за 
инвестиции във връзка с Европейски 
зелен пакт от 14 януари 2020 г., „Силна 
социална Европа за справедливи 
промени“ от 14 януари 2020 г., 
„Стратегия за изграждане на цифровото 
бъдеще на Европа“, „Европейска 
стратегия за данните“ и Съобщението за 
изкуствения интелект от 19 февруари 
2020 г., Регламента  за установяване 
на рамката за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата от 4 март 2020 г., „Нова 
промишлена стратегия за Европа“ от 10 
март 2020 г., „Стратегия за мястото на 
МСП в устойчива и цифрова Европа“ от 
10 март 2020 г., Стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие от 20 май 
2020 г., Регламента относно 
установяването на рамка за 
улесняване на устойчивите 
инвестиции от юни 2020 г., 
Стратегията за интегриране на 



PE657.168v01-00 14/186 AM\1212309BG.docx

BG

енергийната система и Стратегията 
за водорода от 8 юли 2020 г. и ще 
предложи  Стратегия за вълна на 
саниране през третото тримесечие 
на 2020 г. Фондът InvestEU следва да 
използва и засилва полезните 
взаимодействия между тези взаимно 
подсилващи се стратегии и да подкрепя 
въвеждането на законодателството 
чрез предоставяне на подкрепа за 
инвестициите и достъп до финансиране.

Or. en

Изменение 38
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) През последните години Съюзът 
прие амбициозни стратегии за 
завършване на единния пазар и за 
стимулиране на устойчив и приобщаващ 
растеж и работни места, като например 
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ от 3 март 2010 г., „План за 
действие за изграждане на съюз на 
капиталовите пазари“ от 30 септември 
2015 г., „Нова европейска програма за 
култура“ от 22 май 2018 г., „Чиста 
енергия за всички европейци“ от 30 
ноември 2016 г., „Затваряне на цикъла 
— план за действие на ЕС за кръговата 
икономика“ от 2 декември 2015 г., 
„Европейска стратегия за мобилност с 
ниски емисии“ от 20 юли 2016 г., 
„Европейски план за действие в 
областта на отбраната“ от 30 ноември 
2016 г., „Начало на дейността на 
Европейския фонд за отбрана“ от 7 юни 
2017 г., „Космическа стратегия за 
Европа“ от 26 октомври 2016 г., 
Междуинституционалната прокламация 

(3) През последните години Съюзът 
прие амбициозни стратегии за 
укрепване на вътрешния пазар и за 
стимулиране на устойчив и приобщаващ 
растеж и работни места, като например 
„Европа 2020 — Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ от 3 март 2010 г., „План за 
действие за изграждане на съюз на 
капиталовите пазари“ от 30 септември 
2015 г., „Нова европейска програма за 
култура“ от 22 май 2018 г., „Чиста 
енергия за всички европейци“ от 30 
ноември 2016 г., „Затваряне на цикъла 
— план за действие на ЕС за кръговата 
икономика“ от 2 декември 2015 г., 
„Европейска стратегия за мобилност с 
ниски емисии“ от 20 юли 2016 г., 
„Европейски план за действие в 
областта на отбраната“ от 30 ноември 
2016 г., „Начало на дейността на 
Европейския фонд за отбрана“ от 7 юни 
2017 г., „Космическа стратегия за 
Европа“ от 26 октомври 2016 г., 
Междуинституционалната прокламация 
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относно Европейския стълб на 
социалните права от 13 декември 2017 
г., „Европейски зелен пакт“ от 11 
декември 2019 г., Плана за инвестиции 
във връзка с Европейски зелен пакт от 
14 януари 2020 г., „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., „Стратегия за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа“, „Европейска стратегия за 
данните“ и Съобщението за изкуствения 
интелект от 19 февруари 2020 г., „Нова 
промишлена стратегия за Европа“ от 10 
март 2020 г. и „Стратегия за мястото на 
МСП в устойчива и цифрова Европа“ от 
10 март 2020 г. Фондът InvestEU следва 
да използва и засилва полезните 
взаимодействия между тези взаимно 
подсилващи се стратегии чрез 
предоставяне на подкрепа за 
инвестициите и достъп до финансиране.

относно Европейския стълб на 
социалните права от 13 декември 2017 
г., „Европейски зелен пакт“ от 11 
декември 2019 г., Плана за инвестиции 
във връзка с Европейски зелен пакт от 
14 януари 2020 г., „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., „Стратегия за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа“, „Европейска стратегия за 
данните“ и Съобщението за изкуствения 
интелект от 19 февруари 2020 г., „Нова 
промишлена стратегия за Европа“ от 10 
март 2020 г. и „Стратегия за мястото на 
МСП в устойчива и цифрова Европа“ от 
10 март 2020 г. Фондът InvestEU следва 
да използва и засилва полезните 
взаимодействия между тези взаимно 
подсилващи се стратегии чрез 
предоставяне на подкрепа за 
инвестициите и достъп до финансиране.

Or. en

Изменение 39
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На равнището на Съюза 
европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики е рамката, чрез която се 
определят националните 
приоритети в областта на 
реформите и се наблюдава тяхното 
изпълнение. Държавите членки в 
сътрудничество, по целесъобразност, с 
местните и регионалните органи 
разработват свои собствени национални 
многогодишни инвестиционни 
стратегии в подкрепа на тези 
приоритети за реформа. Тези 
стратегии следва да бъдат представени 

(4) Държавите членки в 
сътрудничество, по целесъобразност, с 
местните и регионалните органи 
разработват свои собствени национални 
многогодишни инвестиционни 
стратегии. Тези стратегии следва да 
бъдат представени като начин да се 
опишат и координират приоритетните 
инвестиционни проекти, които да бъдат 
подкрепени с финансиране на 
национално равнище, на равнището на 
Съюза или и на двете. Освен това те 
следва да използват финансирането от 
Съюза по последователен начин и за 
постигане на максимална добавена 
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заедно с годишните национални 
програми за реформи като начин да се 
опишат и координират приоритетните 
инвестиционни проекти, които да бъдат 
подкрепени с финансиране на 
национално равнище, на равнището на 
Съюза или и на двете. Освен това те 
следва да използват финансирането от 
Съюза по последователен начин и за 
постигане на максимална добавена 
стойност от финансовата подкрепа, 
която ще бъде получена по-специално 
от европейските структурни и 
инвестиционни фондове, Механизма за 
възстановяване и устойчивост и 
програмата InvestEU.

стойност от финансовата подкрепа, 
която ще бъде получена по-специално 
от европейските структурни и 
инвестиционни фондове, Механизма за 
възстановяване и устойчивост и 
програмата InvestEU.

Or. en

Изменение 40
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, 
Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Фондът InvestEU следва да 
допринесе за подобряване на 
конкурентоспособността и за социално-
икономическа конвергенция и 
сближаване в Съюза, включително в 
областта на иновациите и 
цифровизацията, за ефикасно 
използване на ресурсите в съответствие 
с кръговата икономика, за 
устойчивостта и приобщаващия 
характер на икономическия растеж на 
Съюза, и за социална устойчивост и 
интеграция на капиталовите пазари в 
Съюза, включително чрез решения за 
преодоляване на разпокъсаността на 
капиталовите пазари в Съюза и за 
диверсифициране на източниците на 
финансиране за предприятията от 
Съюза. За тази цел фондът InvestEU 

(5) Фондът InvestEU следва да 
допринесе за подобряване на 
динамиката на инвестициите както 
в кредитирането за растеж, така и в 
частните капиталови инвестиции. 
InvestEU следва да укрепи 
конкурентоспособността и  социално-
икономическа конвергенция, особено в 
регионите, които бяха 
непропорционално засегнати от 
пандемията, както и сближаването в 
Съюза, включително в областта на 
иновациите и цифровизацията, за 
ефикасно използване на ресурсите в 
съответствие с кръговата икономика, за 
устойчивостта и приобщаващия 
характер на икономическия растеж на 
Съюза, и за социална устойчивост и 
интеграция на капиталовите пазари в 
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следва да подкрепя проекти, които са 
технически и икономически 
жизнеспособни, като предоставя рамка 
за използването на дългови и 
капиталови инструменти и инструменти 
за споделяне на риска, подкрепени от 
гаранция от бюджета на Съюза и от 
финансов принос от партньорите по 
изпълнението, когато е целесъобразно. 
Фондът InvestEU следва се основава на 
търсенето, като едновременно с това 
бъде фокусиран върху предоставянето 
на стратегически, дългосрочни ползи 
във връзка с ключови области на 
политиката на ЕС, които иначе не биха 
били финансирани или биха получили 
недостатъчно финансиране, като по този 
начин допринася за постигането на 
целите на политиката на Съюза. 
Подкрепата по линия на фонда InvestEU 
следва да обхваща широк кръг от 
сектори и региони, но също така да 
избягва прекомерната концентрация на 
секторен или географски принцип, и 
следва да улеснява достъпа на проекти, 
съставени се от партньорски субекти в 
множество региони на територията на 
ЕС.

Съюза, включително чрез решения за 
преодоляване на разпокъсаността на 
капиталовите пазари в Съюза и за 
диверсифициране на източниците на 
финансиране за предприятията от 
Съюза. За тази цел фондът InvestEU 
следва да подкрепя проекти, които са 
допълващи, както и технически и 
икономически жизнеспособни, като 
предоставя рамка за използването на 
дългови и капиталови инструменти и 
инструменти за споделяне на риска, 
подкрепени от гаранция от бюджета на 
Съюза и от финансов принос от 
партньорите по изпълнението, когато е 
целесъобразно. Фондът InvestEU следва 
се основава на търсенето, като 
едновременно с това бъде фокусиран 
върху предоставянето на стратегически, 
дългосрочни ползи във връзка с 
ключови области на политиката на ЕС, 
които иначе не биха били финансирани 
или биха получили недостатъчно 
финансиране, като по този начин 
допринася за постигането на целите на 
политиката на Съюза. Подкрепата по 
линия на фонда InvestEU следва да 
обхваща широк кръг от сектори и 
региони, но също така да избягва 
прекомерната концентрация на секторен 
или географски принцип, и следва да 
улеснява достъпа на проекти, съставени 
се от партньорски субекти в множество 
региони на територията на ЕС, както и 
трансгранични проекти.

Or. en

Изменение 41
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Фондът InvestEU следва да 
допринесе за подобряване на 
конкурентоспособността и за социално-
икономическа конвергенция и 
сближаване в Съюза, включително в 
областта на иновациите и 
цифровизацията, за ефикасно 
използване на ресурсите в съответствие 
с кръговата икономика, за 
устойчивостта и приобщаващия 
характер на икономическия растеж на 
Съюза, и за социална устойчивост и 
интеграция на капиталовите пазари в 
Съюза, включително чрез решения за 
преодоляване на разпокъсаността на 
капиталовите пазари в Съюза и за 
диверсифициране на източниците на 
финансиране за предприятията от 
Съюза. За тази цел фондът InvestEU 
следва да подкрепя проекти, които са 
технически и икономически 
жизнеспособни, като предоставя рамка 
за използването на дългови и 
капиталови инструменти и инструменти 
за споделяне на риска, подкрепени от 
гаранция от бюджета на Съюза и от 
финансов принос от партньорите по 
изпълнението, когато е целесъобразно. 
Фондът InvestEU следва се основава на 
търсенето, като едновременно с това 
бъде фокусиран върху предоставянето 
на стратегически, дългосрочни ползи 
във връзка с ключови области на 
политиката на ЕС, които иначе не биха 
били финансирани или биха получили 
недостатъчно финансиране, като по този 
начин допринася за постигането на 
целите на политиката на Съюза. 
Подкрепата по линия на фонда InvestEU 
следва да обхваща широк кръг от 
сектори и региони, но също така да 
избягва прекомерната концентрация на 
секторен или географски принцип, и 
следва да улеснява достъпа на проекти, 
съставени се от партньорски субекти в 
множество региони на територията на 

(5) Фондът InvestEU следва да 
допринесе за подобряване на 
конкурентоспособността и за социално-
икономическа конвергенция, 
сближаване и устойчивост в Съюза, 
включително в областта на иновациите 
и цифровизацията, за ефикасно 
използване на ресурсите в съответствие 
с кръговата икономика, за 
устойчивостта и приобщаващия 
характер на икономическия растеж на 
Съюза, и за социална устойчивост и 
интеграция на капиталовите пазари в 
Съюза, включително чрез решения за 
преодоляване на разпокъсаността на 
капиталовите пазари в Съюза и за 
диверсифициране на източниците на 
финансиране за предприятията от 
Съюза. За тази цел фондът InvestEU 
следва да подкрепя проекти, които са 
технически и икономически 
жизнеспособни, като предоставя рамка 
за използването на дългови и 
капиталови инструменти и инструменти 
за споделяне на риска, подкрепени от 
гаранция от бюджета на Съюза и от 
финансов принос от партньорите по 
изпълнението, когато е целесъобразно. 
Фондът InvestEU следва се основава на 
търсенето, като едновременно с това 
бъде фокусиран върху предоставянето 
на стратегически, дългосрочни ползи 
във връзка с ключови области на 
политиката на ЕС, които иначе не биха 
били финансирани или биха получили 
недостатъчно финансиране, като по този 
начин допринася за постигането на 
целите на политиката на Съюза. 
Подкрепата по линия на фонда InvestEU 
следва да обхваща широк кръг от 
сектори и региони, но също така да 
избягва прекомерната концентрация на 
секторен или географски принцип, и 
следва да улеснява достъпа на проекти, 
съставени от партньорски субекти и 
проекти, които поддържат 
развиването на мрежи, клъстери и 
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ЕС. цифрови иновационни центрове във 
всички региони на територията на ЕС.

Or. en

Изменение 42
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Фондът InvestEU следва да 
допринесе за подобряване на 
конкурентоспособността и за социално-
икономическа конвергенция и 
сближаване в Съюза, включително в 
областта на иновациите и 
цифровизацията, за ефикасно 
използване на ресурсите в съответствие 
с кръговата икономика, за 
устойчивостта и приобщаващия 
характер на икономическия растеж на 
Съюза, и за социална устойчивост и 
интеграция на капиталовите пазари в 
Съюза, включително чрез решения за 
преодоляване на разпокъсаността на 
капиталовите пазари в Съюза и за 
диверсифициране на източниците на 
финансиране за предприятията от 
Съюза. За тази цел фондът InvestEU 
следва да подкрепя проекти, които са 
технически и икономически 
жизнеспособни, като предоставя рамка 
за използването на дългови и 
капиталови инструменти и инструменти 
за споделяне на риска, подкрепени от 
гаранция от бюджета на Съюза и от 
финансов принос от партньорите по 
изпълнението, когато е целесъобразно. 
Фондът InvestEU следва се основава на 
търсенето, като едновременно с това 
бъде фокусиран върху предоставянето 
на стратегически, дългосрочни ползи 
във връзка с ключови области на 
политиката на ЕС, които иначе не биха 

(5) Фондът InvestEU следва да 
допринесе за подобряване на 
конкурентоспособността и за социално-
икономическа конвергенция и 
сближаване в Съюза, включително в 
областта на иновациите и 
цифровизацията, за ефикасно 
използване на ресурсите в съответствие 
с кръговата икономика, за 
устойчивостта и приобщаващия 
характер на икономическия растеж на 
Съюза, и за социална устойчивост и 
интеграция на капиталовите пазари в 
Съюза, включително чрез решения за 
преодоляване на разпокъсаността на 
капиталовите пазари в Съюза и за 
диверсифициране на източниците на 
финансиране за предприятията от 
Съюза. За тази цел фондът InvestEU 
следва да подкрепя проекти, които са 
технически и икономически 
жизнеспособни, като предоставя рамка 
за използването на дългови и 
капиталови инструменти и инструменти 
за споделяне на риска, подкрепени от 
гаранция от бюджета на Съюза и от 
финансов принос от партньорите по 
изпълнението, когато е целесъобразно. 
Фондът InvestEU следва се основава на 
търсенето, като едновременно с това 
бъде фокусиран върху предоставянето 
на стратегически, дългосрочни ползи 
във връзка с ключови области на 
политиката на ЕС, които иначе не биха 
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били финансирани или биха получили 
недостатъчно финансиране, като по този 
начин допринася за постигането на 
целите на политиката на Съюза. 
Подкрепата по линия на фонда InvestEU 
следва да обхваща широк кръг от 
сектори и региони, но също така да 
избягва прекомерната концентрация на 
секторен или географски принцип, и 
следва да улеснява достъпа на проекти, 
съставени се от партньорски субекти в 
множество региони на територията на 
ЕС.

били финансирани или биха получили 
недостатъчно финансиране, като по този 
начин допринася за постигането на 
целите на политиката на Съюза. 
Подкрепата по линия на фонда InvestEU 
следва да обхваща широк кръг от 
сектори и региони, но също така да 
избягва концентрация на секторен или 
географски принцип, и следва да 
улеснява достъпа на проекти, съставени 
се от партньорски субекти в множество 
региони на територията на ЕС.

Or. en

Изменение 43
Емануил Франгос, Пиетро Фиоки

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Секторите на културата и 
творчеството са ключови и бързо 
развиващи се сектори в Съюза, които 
генерират както икономическа, така и 
културна стойност, произтичащи от 
интелектуалната собственост и 
индивидуалното творчество. 
Ограниченията на социалните контакти, 
въведени по време на кризата с COVID-
19, обаче имаха значително отрицателно 
икономическо въздействие върху тези 
сектори. Освен това нематериалният 
характер на активите в тези сектори 
ограничава достъпа на МСП и на 
организациите от тези сектори до частно 
финансиране, което е от съществено 
значение за инвестирането, 
разрастването и конкуренцията на 
международно равнище. Програмата 
InvestEU следва да продължи да 
улеснява достъпа до финансиране за 
МСП и за организациите от секторите 
на културата и творчеството. Секторите 

(6) Секторите на културата и 
творчеството са ключови и бързо 
развиващи се сектори в Съюза, които 
генерират както икономическа, така и 
културна стойност, произтичащи от 
интелектуалната собственост и 
индивидуалното творчество. 
Ограниченията на социалните контакти, 
въведени по време на кризата с COVID-
19, обаче имаха значително отрицателно 
икономическо въздействие върху тези 
сектори. Освен това нематериалният 
характер на активите в тези сектори 
ограничава достъпа на МСП и на 
организациите от тези сектори до частно 
финансиране, което е от съществено 
значение за инвестирането, 
разрастването и конкуренцията на 
международно равнище. Програмата 
InvestEU следва да продължи да 
улеснява достъпа до финансиране за 
МСП и за организациите от секторите 
на културата и творчеството и да 
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на културата и творчеството, аудио-
визуалния сектор и медиите са от 
съществено значение за нашето 
културно многообразие и демокрацията 
в ерата на цифровите технологии, както 
и съществена част от нашия суверенитет 
и независимост, и стратегическите 
инвестиции в аудио-визуално и медийно 
съдържание и технологии ще определят 
способността ни в дългосрочен план за 
създаване и разпространение на 
съдържание за широка публика отвъд 
националните граници.

благоприятства полезните 
взаимодействия с туризма и 
хранително-вкусовия сектор. 
Секторите на културата и творчеството, 
аудио-визуалния сектор и медиите са от 
съществено значение за нашето 
културно многообразие и демокрацията 
в ерата на цифровите технологии, както 
и съществена част от нашия суверенитет 
и независимост, и стратегическите 
инвестиции в аудио-визуално и медийно 
съдържание и технологии ще определят 
способността ни в дългосрочен план за 
създаване и разпространение на 
съдържание за широка публика отвъд 
националните граници.

Or. en

Изменение 44
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, 
Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Секторите на културата и 
творчеството са ключови и бързо 
развиващи се сектори в Съюза, които 
генерират както икономическа, така и 
културна стойност, произтичащи от 
интелектуалната собственост и 
индивидуалното творчество. 
Ограниченията на социалните контакти, 
въведени по време на кризата с COVID-
19, обаче имаха значително отрицателно 
икономическо въздействие върху тези 
сектори. Освен това нематериалният 
характер на активите в тези сектори 
ограничава достъпа на МСП и на 
организациите от тези сектори до частно 
финансиране, което е от съществено 
значение за инвестирането, 
разрастването и конкуренцията на 
международно равнище. Програмата 

(6) Секторите на културата и 
творчеството са ключови и бързо 
развиващи се сектори в Съюза, които 
генерират както икономическа, така и 
културна стойност, произтичащи от 
интелектуалната собственост и 
индивидуалното творчество. 
Ограниченията на социалните контакти, 
въведени по време на кризата с COVID-
19, обаче имаха значително отрицателно 
икономическо въздействие върху тези 
сектори. Освен това нематериалният 
характер на активите в тези сектори 
ограничава достъпа на МСП и на 
организациите от тези сектори до частно 
финансиране, което е от съществено 
значение за инвестирането, 
разрастването и конкуренцията на 
международно равнище. Програмата 
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InvestEU следва да продължи да 
улеснява достъпа до финансиране за 
МСП и за организациите от секторите 
на културата и творчеството. Секторите 
на културата и творчеството, аудио-
визуалния сектор и медиите са от 
съществено значение за нашето 
културно многообразие и демокрацията 
в ерата на цифровите технологии, както 
и съществена част от нашия суверенитет 
и независимост, и стратегическите 
инвестиции в аудио-визуално и медийно 
съдържание и технологии ще определят 
способността ни в дългосрочен план за 
създаване и разпространение на 
съдържание за широка публика отвъд 
националните граници.

InvestEU следва да продължи да 
улеснява достъпа до финансиране за 
МСП и за организациите от секторите 
на културата и творчеството. Секторите 
на културата и творчеството, аудио-
визуалния сектор и медиите, както и 
творческите индустрии са от 
съществено значение за нашето 
културно многообразие и демокрацията 
в ерата на цифровите технологии, както 
и съществена част от нашия суверенитет 
и независимост, и стратегическите 
инвестиции в аудио-визуално и медийно 
съдържание и технологии ще определят 
способността ни в дългосрочен план за 
създаване и разпространение на 
съдържание за широка публика отвъд 
националните граници.

Or. en

Изменение 45
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Секторите на културата и 
творчеството са ключови и бързо 
развиващи се сектори в Съюза, които 
генерират както икономическа, така и 
културна стойност, произтичащи от 
интелектуалната собственост и 
индивидуалното творчество. 
Ограниченията на социалните контакти, 
въведени по време на кризата с COVID-
19, обаче имаха значително отрицателно 
икономическо въздействие върху тези 
сектори. Освен това нематериалният 
характер на активите в тези сектори 
ограничава достъпа на МСП и на 
организациите от тези сектори до частно 
финансиране, което е от съществено 
значение за инвестирането, 

(6) Секторите на културата и 
творчеството се развиват бързо и имат 
важно място в икономиката на 
Съюза, като генерират както 
икономическа, така и културна 
стойност, произтичащи от 
интелектуалната собственост и 
индивидуалното творчество. 
Ограниченията на социалните контакти, 
въведени по време на кризата с COVID-
19, обаче имаха значително отрицателно 
икономическо въздействие върху тези 
сектори. Освен това нематериалният 
характер на активите в тези сектори 
ограничава достъпа на МСП и на 
организациите от тези сектори до частно 
финансиране, което е от съществено 
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разрастването и конкуренцията на 
международно равнище. Програмата 
InvestEU следва да продължи да 
улеснява достъпа до финансиране за 
МСП и за организациите от секторите 
на културата и творчеството. Секторите 
на културата и творчеството, аудио-
визуалния сектор и медиите са от 
съществено значение за нашето 
културно многообразие и демокрацията 
в ерата на цифровите технологии, 
както и съществена част от нашия 
суверенитет и независимост, и 
стратегическите инвестиции в аудио-
визуално и медийно съдържание и 
технологии ще определят способността 
ни в дългосрочен план за създаване и 
разпространение на съдържание за 
широка публика отвъд националните 
граници.

значение за инвестирането, 
разрастването и конкуренцията на 
международно равнище. Програмата 
InvestEU следва да продължи да 
улеснява достъпа до финансиране за 
МСП и за организациите от секторите 
на културата и творчеството. Секторите 
на културата и творчеството, аудио-
визуалния сектор и медиите са от 
съществено значение за нашето 
културно многообразие и демокрацията 
в ерата на цифровите технологии и 
стратегическите инвестиции в аудио-
визуално и медийно съдържание и 
технологии ще определят способността 
ни в дългосрочен план за създаване и 
разпространение на съдържание за 
широка публика отвъд националните 
граници.

Or. en

Изменение 46
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съюзът подкрепи целите, 
определени в Програмата на ООН до 
2030 г. за устойчиво развитие 
(„Програмата до 2030 г.“), нейните цели 
за устойчиво развитие (ЦУР) и 
Парижкото споразумение, прието по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата24 („Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата“), както и Рамковата програма 
от Сендай за намаляване на риска от 
бедствия за периода 2015—2030 г. За 
постигането на тези цели, както и на 
тези, предвидени в политиките на 
Съюза в областта на околната среда, 

(8) Съюзът подкрепи целите, 
определени в Програмата на ООН до 
2030 г. за устойчиво развитие 
(„Програмата до 2030 г.“), нейните цели 
за устойчиво развитие (ЦУР) и 
Парижкото споразумение, прието по 
Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата24 („Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата“), както и Рамковата програма 
от Сендай за намаляване на риска от 
бедствия за периода 2015—2030 г. За 
постигането на тези цели, както и на 
тези, предвидени в политиките на 
Съюза в областта на околната среда, 
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действията за устойчиво развитие 
трябва значително да се засилят. Поради 
това принципите на устойчиво развитие 
следва да заемат централно място при 
разработването на фонда InvestEU.

като Стратегията на Съюза за 
биологичното разнообразие за 2030 г., 
действията за устойчиво развитие 
трябва значително да се засилят и 
вредните за околната среда субсидии 
трябва да бъдат постепенно 
премахнати. Поради това принципите 
на устойчиво развитие следва да заемат 
централно място при разработването на 
фонда InvestEU.

_________________ _________________
24 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4. 24 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

Or. en

Изменение 47
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Програмата InvestEU следва да 
допринесе за изграждането на устойчива 
финансова система в Съюза, която 
подкрепя преориентирането на частния 
капитал към устойчиви инвестиции в 
съответствие с целите, посочени в 
съобщението на Комисията от 8 март 
2018 г. под заглавие „План за действие:  
Финансиране за устойчив растеж“ и в 
съобщението на Комисията от 14 януари 
2020 г. относно Плана за инвестиции 
във връзка с Европейския зелен пакт.

(9) Програмата InvestEU следва да 
допринесе за изграждането на устойчива 
финансова система в Съюза, която 
подкрепя преориентирането на частния 
капитал към устойчиви инвестиции в 
съответствие с целите, посочени в 
съобщението на Комисията от 8 март 
2018 г. под заглавие „План за действие: 
Финансиране за устойчив растеж“ и в 
съобщението на Комисията от 14 януари 
2020 г. относно Плана за инвестиции 
във връзка с Европейския зелен пакт, 
както и в съответствие с 
критериите, посочени в Регламент 
(ЕС) 2020/852 на Европейския 
парламент и на Съвета1a.

_________________
1a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
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инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 48
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на 
климата съгласно ангажиментите на 
Съюза за прилагане на Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата и ЦУР, програмата 
InvestEU ще допринесе за интегриране 
на действията по климата и 
постигане на общата цел за 
изразходване на 25 % от бюджета на 
Съюза в подкрепа на целите в 
областта на климата. Действията 
по програмата InvestEU се очаква да 
допринесат с 30 % от общия 
финансов пакет на програмата 
InvestEU за целите в областта на 
климата. Релевантните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата InvestEU и ще бъдат 
повторно оценени в контекста на 
съответните процеси на оценяване и 
преглед.

заличава се

Or. en

Изменение 49
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
относно изменението на климата и ЦУР, 
програмата InvestEU ще допринесе за 
интегриране на действията по климата и 
постигане на общата цел за 
изразходване на 25 % от бюджета на 
Съюза в подкрепа на целите в областта 
на климата. Действията по програмата 
InvestEU се очаква да допринесат с 30 % 
от общия финансов пакет на програмата 
InvestEU за целите в областта на 
климата. Релевантните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата InvestEU и ще бъдат 
повторно оценени в контекста на 
съответните процеси на оценяване и 
преглед.

(10) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
относно изменението на климата и ЦУР, 
програмата InvestEU ще допринесе за 
интегриране на действията по климата и 
постигане на общата цел за 
изразходване на най-малко 50 % от 
бюджета на Съюза в подкрепа на целите 
в областта на климата. Действията по 
програмата InvestEU се очаква да 
допринесат най-малко с 80 % от общия 
финансов пакет на програмата InvestEU 
за целите в областта на климата. 
Релевантните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението на програмата InvestEU и 
ще бъдат повторно оценени в контекста 
на съответните процеси на оценяване и 
преглед.

Or. en

Изменение 50
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се определи дали дадена 
икономическа дейност е устойчива по 
отношение на околната среда, 
приносът на фонда InvestEU за 
постигането на целта в областта на 
климата ще се проследява чрез 
системата на Съюза за проследяване 
на разходите в областта на климата, 
която ще бъде разработена от 
Комисията в сътрудничество с 
потенциалните партньори по 

заличава се
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изпълнението, чрез подходящо 
използване на критериите, 
установени в [Регламента относно 
установяването на рамка за 
улесняване на устойчивите 
инвестиции25]. Програмата InvestEU 
следва да допринесе и за 
привеждането в действие на други 
измерения на ЦУР.
_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Изменение 51
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се определи дали дадена 
икономическа дейност е устойчива по 
отношение на околната среда, приносът 
на фонда InvestEU за постигането на 
целта в областта на климата ще се 
проследява чрез системата на Съюза за 
проследяване на разходите в областта на 
климата, която ще бъде разработена от 
Комисията в сътрудничество с 
потенциалните партньори по 
изпълнението, чрез подходящо 
използване на критериите, установени в 
[Регламента относно установяването на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции25 ]. Програмата InvestEU 
следва да допринесе и за привеждането 
в действие на други измерения на ЦУР.

(11) За да се определи дали дадена 
икономическа дейност е устойчива по 
отношение на околната среда, приносът 
на фонда InvestEU за постигането на 
целта в областта на климата ще се 
проследява чрез системата на Съюза за 
проследяване на разходите в областта на 
климата, която ще бъде разработена от 
Комисията и ще съответства на 
хармонизираната методология на 
многостранните банки за развитие за 
определяне на действия по 
климата24a, в сътрудничество с 
потенциалните партньори по 
изпълнението, чрез подходящо 
използване на критериите, установени в 
[Регламента относно установяването на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции25 ]. Програмата InvestEU 
следва да допринесе и за привеждането 
в действие на други измерения на ЦУР.

_________________ _________________
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24a 2019 г., Съвместен доклад относно 
финансирането на борбата с 
изменението на климата в рамките 
на многостранните банки за 
развитие, август 2020 г., ЕБВР, ЕИБ,  
Африканска банка за развитие (АБР), 
Азиатска банка за инфраструктурни 
инвестиции (АБИИ), група на 
Междуамериканска банка за 
развитие, Група на Световната банка 
по въпросите на климата, Ислямска 
банка за развитие, Група на 
Световната банка

25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Изменение 52
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Според Доклада за глобалните 
рискове от 2018 г., публикуван от 
Световния икономически форум, 
половината от десетте най-големи 
риска, които застрашават 
световната икономика, се отнасят до 
околната среда. Тези рискове 
включват замърсяването на въздуха, 
почвата, вътрешните води и 
океаните, екстремните 
метеорологични събития, загубата на 
биологично разнообразие и неуспехите 
в областта на смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него. 
Екологичните принципи са здраво 
залегнали в Договорите и в много от 
политиките на Съюза. Ето защо 
интегрирането на екологичните цели 
следва да бъде насърчавано в 
операциите, свързани с фонда 

заличава се
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InvestEU. Опазването на околната 
среда и предотвратяването и 
управлението на свързаните рискове 
следва да бъдат интегрирани в 
подготовката и привеждането в 
действие на инвестициите. Съюзът 
следва също така да следи своите 
разходи, свързани с биологичното 
разнообразие26 и контрола върху 
замърсяването на въздуха, за да 
изпълни задълженията си за 
докладване съгласно Конвенцията за 
биологичното разнообразие и 
Директива (ЕС) 2016/2284 на 
Европейския парламент и на 
Съвета27. Следователно 
инвестициите, направени за 
екологично устойчиви цели, следва да 
бъдат проследявани, като се 
използват общи методики, 
съгласувани с методиките, 
разработени по линия на други 
програми на Съюза, които се 
прилагат за климата, биологичното 
разнообразие и управлението на 
замърсяването на въздуха, за да може 
да се оцени индивидуалното и 
комбинираното въздействие на 
инвестициите върху ключови 
компоненти на природния капитал, 
включително въздуха, водата, 
почвата и биологичното 
разнообразие.
_________________
26 OВ L 309, 13.12.1993 г, стр. 3.
27  Директива (ЕС) 2016/2284 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 декември 2016 г. за намаляване 
на националните емисии на някои 
атмосферни замърсители, за 
изменение на Директива 2003/35/ЕО и 
за отмяна на Директива 2001/81/ЕО 
(ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1.).

Or. en
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Изменение 53
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инвестиционните проекти, 
които получават значителна 
подкрепа от Съюза, по-специално в 
областта на инфраструктурата, 
следва да бъдат проверявани от 
партньора по изпълнението, за да се 
определи дали имат екологични, 
климатични или социални последици. 
Инвестиционните проекти, които 
имат такова въздействие, следва да 
подлежат на проверка за устойчивост в 
съответствие с насоките, които следва 
да бъдат разработени от Комисията в 
тясно сътрудничество с потенциални 
партньори по изпълнението в рамките 
на програмата InvestEU. Тези насоки 
следва да използват по подходящ начин 
на критериите, установени в 
[Регламента относно установяването на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции], за да се определи дали 
дадена икономическа дейност е 
устойчива по отношение на околната 
среда и съгласувана с насоките, 
разработени за други програми на 
Съюза. В съответствие с принципа на 
пропорционалност въпросните насоки 
следва да включват подходящи 
разпоредби, за да се избегне ненужната 
административна тежест, а проектите 
под определен размер, както бъде 
определен в насоките, следва бъдат 
изключени от проверката за 
устойчивост. Когато партньорът по 
изпълнението заключи, че не е нужно да 
се предприемат мерки за осигуряване на 
устойчивост, той следва да представи 
обосновка пред инвестиционния 
комитет, създаден за фонда InvestEU. 
Операции, които са несъвместими с 
постигането на целите в областта 

(13) Инвестиционните проекти следва 
да подлежат на проверка за устойчивост 
в съответствие с насоките, които следва 
да бъдат разработени от Комисията в 
тясно сътрудничество с потенциални 
партньори по изпълнението в рамките 
на програмата InvestEU. Тези насоки 
следва да използват по подходящ начин 
на критериите, установени в 
[Регламента относно установяването на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции], за да се определи дали 
дадена икономическа дейност е 
устойчива и съгласувана с насоките, 
разработени за други програми на 
Съюза. В съответствие с принципа на 
пропорционалност въпросните насоки 
следва да включват подходящи 
разпоредби, за да се избегне ненужната 
административна тежест, а проектите 
под определен размер, както бъде 
определен в насоките, следва бъдат 
изключени от проверката за 
устойчивост. Когато партньорът по 
изпълнението заключи, че не е нужно да 
се предприемат мерки за осигуряване на 
устойчивост, той следва да представи 
обосновка пред инвестиционния 
комитет, създаден за фонда InvestEU.
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на климата, не следва да бъдат 
допустими за подкрепа по линия на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 54
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Пиетро Фиоки, 
Гжегож Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Като се взема предвид 
влошаването на икономическото 
положение в Съюза, причинено от 
мерките за ограничаване в отговор на 
пандемията от COVID-19 и довело до 
очакваното свиване на общия БВП на 
Съюза с 8,3 % през 2020 г., а в някои 
държави членки с над 10 %, 
програмата, макар и да улеснява 
прехода на европейската 
промишленост към цифровизацията 
и неутралността по отношение на 
климата, следва да отдава 
приоритет на икономическото 
възстановяване на Съюза, 
възобновяването на промишленото 
производство и заетостта.

Or. en

Изменение 55
Паскал Аримон

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
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финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Той също така създава 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказва въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 

финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
създаването на работни места, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Те също така създават 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказват въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план, което е видимо 
особено по отношение на цифровата 
инфраструктура. От решаващо 
значение е да се подкрепя бързата и 
свръхбързата широколентова 
свързаност във всички селски и 
градски региони на Съюза, да се 
насърчава цифровизацията на 
обществените услуги, да се 
предоставя подкрепа на 
стартиращите предприятия в 
областта на цифровите технологии и 
иновативните МСП, за да могат те 
да се конкурират по-добре и да се 
разрастват, както и да се ускори 
цифровата трансформация на 
цялата икономика, за да се повиши 
както дългосрочната 
конкурентоспособност, така и 
устойчивостта на икономиката на 
Съюза. Значителните инвестиции в 
инфраструктура на Съюза, по-
специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
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сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

Or. en

Изменение 56
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Той също така създава 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказва въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Те също така създават 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказват въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план, като засягат 
конвергенцията и сближаването в 
Съюза. Значителните инвестиции в 
инфраструктура на Съюза, по-
специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г.,  в т.ч. инвестиции 
от решаващо значение за обновяване и 
интегриране на иновативни решения 
в строителния сектор, така че да се 
постигне целта за нулеви нетни 
емисии на парникови газове и за 
неутрален спрямо изменението на 
климата сектор на строителството 
с висока енергийна ефективност до 
2025 г. Необходими са също 
инвестиции в строителния сектор, 
които да допринесат за създаването 
на до два милиона работни места и да 
доведат до изграждането на „чиста“ 
икономика като част от Европейския 
зелен пакт. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
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взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

Or. en

Изменение 57
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Той също така създава 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказва въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването, макар да зачитат 
принципа на „ненанасяне на 
значителни вреди“ и минималните 
гаранции, както е посочено в 
Регламент (ЕС) 2020/8521a. Те също 
така създават риск от консолидиране на 
неравновесията и оказват въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
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взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

_________________
1a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 58
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш 
Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан Ника, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ниските нива на инвестициите в (14) Ниските нива на инвестициите в 
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инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Той също така създава 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказва въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 

инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването, като подкопаха и 
създаването на работни места. Те 
също така създават риск от 
консолидиране на неравновесията и 
оказват въздействие върху развитието 
на регионите в дългосрочен план. 
Значителните инвестиции в 
иновационни екосистеми, 
подхранващи технологичното 
предприемачество и развитието на 
стартиращите предприятия, както 
и инвестициите в инфраструктура на 
Съюза, по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура и цифрово 
преобразуване. С програмата InvestEU 
следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
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заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

Or. en

Изменение 59
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Той също така създава 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказва въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия икономически 
растеж и растеж на заетостта, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Те също така създават 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказват въздействие 
върху развитието на регионите в 
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инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката 
и климата за 2030 г. Подкрепата от 
фонда InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви 
енергийни източници с ниски емисии, 
екологична инфраструктура, 
инфраструктура, свързана с действия 
в областта на климата, морска 
инфраструктура и цифрова 
инфраструктура. С програмата InvestEU 
следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 

дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие. 
Подкрепата от фонда InvestEU следва да 
бъде насочена съответно към 
инвестиции в областта на транспорта, 
енергетиката, включително енергийната 
ефективност и възобновяемите 
източници на енергия, инфраструктура, 
морска инфраструктура и цифрова 
инфраструктура. С програмата InvestEU 
следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
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Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

например Европейския фонд за 
регионално развитие.

Or. en

Изменение 60
Шон Кели
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Той също така създава 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказва въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Те също така създават 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказват въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
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възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура, 
космическа инфраструктура и цифрова 
инфраструктура. С програмата InvestEU 
следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика, 
космическо пространство, както в 
орбита, така и на земята, и други 
критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

Or. en

Изменение 61
Масимилиано Салини, Карлуш Зориню, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
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Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Той също така създава 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказва въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Той също така създава 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказва въздействие 
върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура, 
космическа инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
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увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика, 
космическото пространство, както в 
орбита, така и на земята, и други 
критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

Or. en

Изменение 62
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Той също така създава 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказва въздействие 

(14) Ниските нива на инвестициите в 
инфраструктура в Съюза по време на 
финансовата криза и отново по време на 
породената от COVID-19 криза 
подкопаха способността на Съюза да 
стимулира устойчивия растеж, 
конкурентоспособността и 
сближаването. Той също така създава 
риск от консолидиране на 
неравновесията и оказва въздействие 
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върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно и които изискват 
допълнителни инвестиции. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 

върху развитието на регионите в 
дългосрочен план. Значителните 
инвестиции в инфраструктура на Съюза, 
по-специално по отношение на 
взаимосвързаността и енергийната 
ефективност, както и за създаването на 
Единно европейско транспортно 
пространство, са от съществено 
значение за постигането на целите на 
Съюза за устойчивост, включително 
ангажиментите на Съюза за постигане 
на целите за устойчиво развитие и 
целите в областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. Подкрепата от фонда 
InvestEU следва да бъде насочена 
съответно към инвестиции в областта на 
транспорта, енергетиката, включително 
енергийната ефективност и 
възобновяемите източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници с ниски емисии, екологична 
инфраструктура, инфраструктура, 
свързана с действия в областта на 
климата, морска инфраструктура и 
цифрова инфраструктура. С програмата 
InvestEU следва да се дава приоритет на 
областите, в които не се инвестира 
достатъчно в целия Съюз. За да се 
увеличи максимално въздействието и 
добавената стойност на финансовата 
подкрепа от Съюза, е целесъобразно да 
се насърчава рационализирането на 
инвестиционния процес, което 
позволява видимост на проектите и 
увеличава максимално полезните 
взаимодействия между съответните 
програми на Съюза в области като 
транспорта, енергетиката и 
цифровизацията. Като се имат предвид 
заплахите за безопасността и 
сигурността, инвестиционните проекти, 
получаващи подкрепа от Съюза, следва 
да включват мерки за устойчивост на 
инфраструктурата, включително 
нейната поддръжка и безопасност, и 
следва да вземат предвид принципите за 
защита на гражданите на обществени 
места. Това следва да допълва усилията, 
полагани по линия на други фондове на 
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полагани по линия на други фондове на 
Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

Съюза, които предоставят подкрепа за 
компонентите за сигурност на 
инвестициите в обществени 
пространства, транспорт, енергетика и 
други критични инфраструктури, като 
например Европейския фонд за 
регионално развитие.

Or. en

Изменение 63
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Въпреки че равнището на общите 
инвестиции в Съюза се беше увеличило 
преди породената от COVID-19 криза, 
инвестициите в по-високорисковите 
дейности, като научните изследвания и 
иновациите, все още не бяха достатъчни 
и сега се предполага, че са били 
засегнати сериозно от кризата. 
Произтичащият недостиг на 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации е в ущърб на индустриалната 
и икономическата 
конкурентоспособност на Съюза и на 
качеството на живот на неговите 
граждани. Фондът InvestEU следва да 
предоставя подходящи финансови 
продукти, които да обхващат различни 
етапи от иновационния цикъл и широк 
кръг от заинтересовани страни, по-
специално за да даде възможност за 
подобряване и внедряване на решения 
от търговски мащаб в Съюза, така че 
тези решения да станат 
конкурентоспособни на световните 
пазари, и да насърчава върховите 
научни постижения на Съюза в световен 
мащаб в областта на устойчивите 

(18) Въпреки че равнището на общите 
инвестиции в Съюза се беше увеличило 
преди породената от COVID-19 криза, 
инвестициите в по-високорисковите 
дейности, като научните изследвания и 
иновациите, все още не бяха достатъчни 
и сега се предполага, че са били 
засегнати сериозно от кризата. 
Научните изследвания и иновациите 
ще имат важна роля за преодоляване 
на кризата и за създаване на 
необходимите технологии за 
постигане на политиките и целите 
на Съюза. Като част от 
стратегията „Европа 2020“ 
държавите членки постигнаха 
съгласие до 2020 г. най-малко 3% от 
БВП да бъдат инвестирани в научни 
изследвания и иновации, но към 
днешна дата това не е постигнато. 
Ето защо InvestEU следва да 
допринася съществено за увеличаване 
на публичните и частните 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации в държавите членки, като 
по този начин спомага за 
постигането на общ размер на 
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технологии, при полезно 
взаимодействие с „Хоризонт Европа“, 
включително с Европейския съвет по 
иновациите. В това отношение опитът, 
придобит от финансовите инструменти, 
като „InnovFin - Финансиране от ЕС за 
новатори“, използван в рамките на 
„Хоризонт 2020“ за улесняване и 
ускоряване на достъпа до финансиране 
за иновативни предприятия, следва да 
служи като солидна основа за 
предоставяне на тази целева подкрепа.

инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност от поне 3% от БВП на 
Съюза. За постигането на целта ще е 
необходимо държавите членки и 
частният сектор да допълват 
Програмата със собствени и засилени 
инвестиционни действия в областта 
на научните изследвания, развойната 
дейност и иновациите, за да се 
избегне недостиг на инвестиции в 
научни изследвания и иновации, който 
да е в ущърб на индустриалната и 
икономическата конкурентоспособност 
на Съюза и на качеството на живот на 
неговите граждани.. Фондът InvestEU 
следва също така да предоставя 
подходящи финансови продукти, които 
да обхващат различни етапи от 
иновационния цикъл и широк кръг от 
заинтересовани страни, по-специално за 
да даде възможност за подобряване и 
внедряване на решения от търговски 
мащаб в Съюза, така че тези решения да 
станат конкурентоспособни на 
световните пазари, и да насърчава 
върховите научни постижения на Съюза 
в световен мащаб в областта на 
устойчивите технологии, при полезно 
взаимодействие с „Хоризонт Европа“, 
включително с Европейския съвет по 
иновациите. В това отношение опитът, 
придобит от финансовите инструменти, 
като „InnovFin - Финансиране от ЕС за 
новатори“, използван в рамките на 
„Хоризонт 2020“ за улесняване и 
ускоряване на достъпа до финансиране 
за иновативни предприятия, следва да 
служи като солидна основа за 
предоставяне на тази целева подкрепа.

Or. en

Изменение 64
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе, Мартина Длабайова



PE657.168v01-00 48/186 AM\1212309BG.docx

BG

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Въпреки че равнището на общите 
инвестиции в Съюза се беше увеличило 
преди породената от COVID-19 криза, 
инвестициите в по-високорисковите 
дейности, като научните изследвания и 
иновациите, все още не бяха достатъчни 
и сега се предполага, че са били 
засегнати сериозно от кризата. 
Произтичащият недостиг на 
инвестиции в научни изследвания и 
иновации е в ущърб на индустриалната 
и икономическата 
конкурентоспособност на Съюза и на 
качеството на живот на неговите 
граждани. Фондът InvestEU следва да 
предоставя подходящи финансови 
продукти, които да обхващат различни 
етапи от иновационния цикъл и широк 
кръг от заинтересовани страни, по-
специално за да даде възможност за 
подобряване и внедряване на решения 
от търговски мащаб в Съюза, така че 
тези решения да станат 
конкурентоспособни на световните 
пазари, и да насърчава върховите 
научни постижения на Съюза в световен 
мащаб в областта на устойчивите 
технологии, при полезно 
взаимодействие с „Хоризонт Европа“, 
включително с Европейския съвет по 
иновациите. В това отношение опитът, 
придобит от финансовите инструменти, 
като „InnovFin - Финансиране от ЕС за 
новатори“, използван в рамките на 
„Хоризонт 2020“ за улесняване и 
ускоряване на достъпа до финансиране 
за иновативни предприятия, следва да 
служи като солидна основа за 
предоставяне на тази целева подкрепа.

(18) Въпреки че равнището на общите 
инвестиции в Съюза се беше увеличило 
преди породената от COVID-19 криза, 
инвестициите в по-високорисковите 
дейности, като научните изследвания и 
иновациите, все още не бяха достатъчни 
и сега се предполага, че са били 
засегнати сериозно от кризата. Тъй 
като научните изследвания и 
иновациите ще играят ключова роля 
за укрепване на устойчивостта на 
Съюза спрямо бъдещите 
предизвикателства, фондът InvestEU 
следва да се използва за справяне с 
настоящия недостиг на инвестиции в 
научни изследвания и иновации, който 
е в ущърб на индустриалната и 
икономическата конкурентоспособност 
на Съюза и на качеството на живот на 
неговите граждани. Фондът InvestEU 
следва да предоставя подходящи 
финансови продукти, които да обхващат 
различни етапи от иновационния цикъл 
и широк кръг от заинтересовани страни, 
по-специално за да даде възможност за 
подобряване и внедряване на решения 
от търговски мащаб в Съюза, така че 
тези решения да станат 
конкурентоспособни на световните 
пазари, и да насърчава върховите 
научни постижения на Съюза в световен 
мащаб в областта на устойчивите 
технологии, при полезно 
взаимодействие с „Хоризонт Европа“, 
включително с Европейския съвет по 
иновациите. В това отношение опитът, 
придобит от финансовите инструменти, 
като „InnovFin - Финансиране от ЕС за 
новатори“, използван в рамките на 
„Хоризонт 2020“ за улесняване и 
ускоряване на достъпа до финансиране 
за иновативни предприятия, следва да 
служи като солидна основа за 
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предоставяне на тази целева подкрепа.

Or. en

Изменение 65
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Цветелина Пенкова, Иво Христов, Карлуш 
Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан Ника, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Въпреки че равнището на общите 
инвестиции в Съюза се беше увеличило 
преди породената от COVID-19 криза, 
инвестициите в по-високорисковите 
дейности, като научните изследвания и 
иновациите, все още не бяха достатъчни 
и сега се предполага, че са били 
засегнати сериозно от кризата. 
Произтичащият недостиг на инвестиции 
в научни изследвания и иновации е в 
ущърб на индустриалната и 
икономическата конкурентоспособност 
на Съюза и на качеството на живот на 
неговите граждани. Фондът InvestEU 
следва да предоставя подходящи 
финансови продукти, които да обхващат 
различни етапи от иновационния цикъл 
и широк кръг от заинтересовани страни, 
по-специално за да даде възможност за 
подобряване и внедряване на решения 
от търговски мащаб в Съюза, така че 
тези решения да станат 
конкурентоспособни на световните 
пазари, и да насърчава върховите 
научни постижения на Съюза в световен 
мащаб в областта на устойчивите 
технологии, при полезно 
взаимодействие с „Хоризонт Европа“, 
включително с Европейския съвет по 
иновациите. В това отношение опитът, 
придобит от финансовите инструменти, 
като „InnovFin - Финансиране от ЕС за 
новатори“, използван в рамките на 
„Хоризонт 2020“ за улесняване и 

(18) Въпреки че равнището на общите 
инвестиции в Съюза се беше увеличило 
преди породената от COVID-19 криза, 
инвестициите бяха неравномерно 
разпределени по региони, тенденция, 
която се очаква да се ускори в 
регионите, които са по-силно 
засегнати от пандемията. Освен 
това инвестициите в по-
високорисковите дейности, като 
научните изследвания и иновациите, все 
още не бяха достатъчни и сега се 
предполага, че са били засегнати 
сериозно от кризата. Произтичащият 
недостиг на инвестиции в научни 
изследвания и иновации е в ущърб на 
индустриалната и икономическата 
конкурентоспособност на Съюза, 
създаването на работни места и 
тяхното качество и на качеството на 
живот на неговите граждани. Фондът 
InvestEU следва да предоставя 
подходящи финансови продукти, които 
да обхващат различни етапи от 
иновационния цикъл и широк кръг от 
заинтересовани страни, по-специално за 
да даде възможност за подобряване и 
внедряване на решения от търговски 
мащаб в Съюза, така че тези решения да 
станат конкурентоспособни на 
световните пазари, и да насърчава 
върховите научни постижения на Съюза 
в световен мащаб в областта на 
устойчивите технологии, при полезно 
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ускоряване на достъпа до финансиране 
за иновативни предприятия, следва да 
служи като солидна основа за 
предоставяне на тази целева подкрепа.

взаимодействие с „Хоризонт Европа“, 
включително с Европейския съвет по 
иновациите. В това отношение опитът, 
придобит от финансовите инструменти, 
като „InnovFin - Финансиране от ЕС за 
новатори“, използван в рамките на 
„Хоризонт 2020“ за улесняване и 
ускоряване на достъпа до финансиране 
за иновативни предприятия, следва да 
служи като солидна основа за 
предоставяне на тази целева подкрепа.

Or. en

Изменение 66
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза и за сектора, 
който претърпя особено голям спад в 
резултат на пандемията от COVID-19. 
Програмата InvestEU следва да 
допринесе за укрепването на нейната 
дългосрочна конкурентоспособност 
чрез действия, стимулиращи 
устойчивия, иновативен и цифров 
туризъм.

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза, тъй като 
заедно със сектора на пътуванията 
той осигурява пряко 3,9% от БВП на 
Съюза и в него работи 5,1% от 
работната сила на Съюза. Секторът, 
който включва хотели, ресторанти, 
туроператори, пътнически агенции, 
компании за пътнически транспорт и 
туристически атракции, е съставен 
предимно от МСП, включително 
семейни предприятия, които 
претърпяха особено голям спад в 
резултат на пандемията от COVID-19. 
Програмата InvestEU следва да 
допринесе за възстановяването му и 
дългосрочната му 
конкурентоспособност чрез действия, 
стимулиращи устойчивия, иновативен и 
цифров туризъм. Когато е необходимо, 
програмата следва също така да 
отчита необходимостта от 
намаляване на прекомерната 
зависимост на държава членка от 
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туризма, който се оказа един от най-
уязвимите сектори на икономиката 
на Съюза към непосредствени и 
непредсказуеми пречки пред 
свободното движение на хора в 
Съюза.

Or. en

Изменение 67
Паскал Аримон

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза и за сектора, 
който претърпя особено голям спад в 
резултат на пандемията от COVID-19. 
Програмата InvestEU следва да 
допринесе за укрепването на нейната 
дългосрочна конкурентоспособност чрез 
действия, стимулиращи устойчивия, 
иновативен и цифров туризъм.

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза, в която 
работят повече от 22 милиона души, 
много от които в микропредприятия, 
малки и средни предприятия, с висок 
дял на жените и младите хора. 
Туристическият сектор претърпя 
особено голям спад в резултат на 
пандемията от COVID-19, като 
загубите на приходи се изчисляват на 
около 85% за хотелите, 
ресторантите, туроператорите, 
пътническите агенции и 
железопътния транспорт на дълги 
разстояния и 90% за круизите и 
авиокомпаниите, считано от май 
2020 г. Програмата InvestEU следва да 
допринесе за укрепването на неговата 
дългосрочна конкурентоспособност чрез 
устойчиво, безопасно, справедливо, 
иновативно и цифрово 
възстановяване на туристическия 
сектор.

Or. en

Изменение 68
Паоло Боркия
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза и за сектора, 
който претърпя особено голям спад в 
резултат на пандемията от COVID-19. 
Програмата InvestEU следва да 
допринесе за укрепването на нейната 
дългосрочна конкурентоспособност чрез 
действия, стимулиращи устойчивия, 
иновативен и цифров туризъм.

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза и секторът, 
който претърпя особено голям спад в 
резултат на пандемията от COVID-19, 
довел до масови фалити и загуба на 
работни места. Държавите членки, в 
които туризмът осигурява 
значителен дял от БВП, вероятно ще 
изпитат дългосрочни негативни 
структурни последици от 
отражението на пандемията върху 
сектора. Програмата InvestEU следва 
да допринесе за укрепването на 
неговата дългосрочна 
конкурентоспособност чрез действия, 
стимулиращи туристическия сектор, 
както и иновативния и цифровия 
туризъм.

Or. en

Изменение 69
Ева Каили, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, 
Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза и за сектора, 
който претърпя особено голям спад в 
резултат на пандемията от COVID-19. 
Програмата InvestEU следва да 
допринесе за укрепването на нейната 
дългосрочна конкурентоспособност чрез 
действия, стимулиращи устойчивия, 
иновативен и цифров туризъм.

(19) Хотелиерството и 
ресторантьорството са важна област 
за икономиката на Съюза, осигуряваща 
заетост на 5% от работната сила на 
Съюза. Туристическият сектор 
претърпя особено голям спад в резултат 
на пандемията от COVID-19, с огромни 
загуби на приходи за хотелите, 
ресторантите, туроператорите, 
пътническите агенции и 
железопътния транспорт на дълги 
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разстояния, круизите и 
авиокомпаниите. Програмата InvestEU 
следва да допринесе за укрепването на 
дългосрочна конкурентоспособност на 
сектора на хотелиерството и 
ресторантьорството чрез действия, 
стимулиращи устойчивия, иновативен и 
цифров туризъм.

Or. en

Изменение 70
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза и за сектора, 
който претърпя особено голям спад в 
резултат на пандемията от COVID-19. 
Програмата InvestEU следва да 
допринесе за укрепването на нейната 
дългосрочна конкурентоспособност чрез 
действия, стимулиращи устойчивия, 
иновативен и цифров туризъм.

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза и секторът 
претърпя особено голям спад в резултат 
на пандемията от COVID-19, довел до 
масова безработица, засягаща по-
специално сезонните работници и 
работниците в уязвимо положение. 
Програмата InvestEU следва да 
допринесе за укрепването на неговата 
дългосрочна конкурентоспособност и за 
развитието на устойчив 
туристически сектор чрез подкрепа 
на неговото устойчиво, иновативно и 
цифрово възстановяване.

Or. en

Изменение 71
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе, Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза и за сектора, 
който претърпя особено голям спад в 
резултат на пандемията от COVID-19. 
Програмата InvestEU следва да 
допринесе за укрепването на нейната 
дългосрочна конкурентоспособност чрез 
действия, стимулиращи устойчивия, 
иновативен и цифров туризъм.

(19) Туризмът е важна област за 
икономиката на Съюза и секторът, 
който претърпя особено голям спад в 
резултат на пандемията от COVID-19, 
засягайки по-специално малките 
семейни предприятия. Програмата 
InvestEU следва да допринесе за 
укрепването на неговата дългосрочна 
конкурентоспособност чрез действия, 
стимулиращи устойчиво, иновативно 
и цифрово възстановяване в 
туристическия сектор.

Or. en

Изменение 72
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Исаскун Билбао Барандика, Мортен 
Петерсен

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Както е посочено в документа за 
размисъл на Комисията относно 
социалното измерение на Европа от 26 
април 2017 г., Съобщението относно 
европейския стълб на социалните права, 
рамката на Съюза за Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
и Съобщението „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., изграждането на по-
приобщаващ и справедлив Съюз е 
ключов приоритет за Съюза за справяне 
с неравенството и за насърчаване на 
политиките за социално приобщаване в 
Европа. Неравенството на 
възможностите засяга най-вече достъпа 
до образование, обучение, култура, 
заетост, здравеопазване и социални 
услуги. Инвестициите в икономика, 
основана на социалните ценности, 

(22) Както е посочено в документа за 
размисъл на Комисията относно 
социалното измерение на Европа от 26 
април 2017 г., Съобщението относно 
европейския стълб на социалните права, 
рамката на Съюза за Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
и Съобщението „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., изграждането на по-
приобщаващ и справедлив Съюз е 
ключов приоритет за Съюза за справяне 
с неравенството и за насърчаване на 
политиките за социално приобщаване в 
Европа. Неравенството на 
възможностите засяга най-вече достъпа 
до образование, обучение, култура, 
заетост, здравеопазване и социални 
услуги. Инвестициите в икономика, 
основана на социалните ценности, 
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уменията и човешкия капитал, както и в 
интегрирането на уязвимите групи от 
населението в обществото, могат да 
подобрят икономическите възможности, 
особено ако се координират на 
равнището на Съюза. Фондът InvestEU 
следва да се използва за подкрепа на 
инвестициите в образованието и 
обучението, включително 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията на работниците, между 
другото в регионите, зависещи от 
въглеродно интензивна икономика и 
засегнати от структурния преход към 
нисковъглеродна икономика. Той следва 
да се използва за подкрепа на проекти, 
които генерират положителни социални 
последици и засилват социалното 
приобщаване, като спомагат за 
увеличаване на заетостта във всички 
региони, особено сред 
неквалифицираните работници и трайно 
безработните, и подобряват 
положението по отношение на 
равенството между половете, равните 
възможности, недискриминацията, 
достъпността, солидарността между 
поколенията, здравеопазването и 
социалните услуги, социалното 
жилищно настаняване, бездомността, 
цифровото приобщаване, развитието на 
общностите, ролята и мястото на 
младите хора в обществото, както и 
уязвимите лица, включително 
гражданите на трети държави. 
Програмата InvestEU следва също така 
да подкрепя европейската култура и 
творчество, които имат социална цел.

уменията и човешкия капитал, както и в 
интегрирането на уязвимите групи от 
населението в обществото, могат да 
подобрят икономическите възможности, 
особено ако се координират на 
равнището на Съюза. Фондът InvestEU 
следва да се използва за подкрепа на 
инвестициите в образованието и 
обучението, за прилагането на 
Гаранцията за младежта и 
постигането на целите на Новата 
европейска програма за умения, 
включително преквалификацията и 
повишаването на квалификацията на 
работниците, между другото в 
регионите, зависещи от въглеродно 
интензивна икономика и засегнати от 
структурния преход към 
нисковъглеродна икономика. Той следва 
да се използва за подкрепа на проекти, 
които генерират положителни социални 
последици и засилват социалното 
приобщаване, по-специално чрез 
насърчаване на използването на 
облигации за социално въздействие 
или договори за социални резултати, 
като спомагат за увеличаване на 
заетостта във всички региони, особено 
сред неквалифицираните работници и 
трайно безработните, и подобряват 
положението по отношение на 
равенството между половете, равните 
възможности, недискриминацията, 
достъпността, солидарността между 
поколенията, здравеопазването и 
социалните услуги, социалното 
жилищно настаняване, бездомността, 
цифровото приобщаване, развитието на 
общностите, ролята и мястото на 
младите хора в обществото, както и 
уязвимите лица, включително 
гражданите на трети държави. 
Програмата InvestEU следва също така 
да подкрепя европейската култура и 
творчество, които имат социална цел.

Or. en
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Изменение 73
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Както е посочено в документа за 
размисъл на Комисията относно 
социалното измерение на Европа от 26 
април 2017 г., Съобщението относно 
европейския стълб на социалните права, 
рамката на Съюза за Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
и Съобщението „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., изграждането на по-
приобщаващ и справедлив Съюз е 
ключов приоритет за Съюза за справяне 
с неравенството и за насърчаване на 
политиките за социално приобщаване в 
Европа. Неравенството на 
възможностите засяга най-вече достъпа 
до образование, обучение, култура, 
заетост, здравеопазване и социални 
услуги. Инвестициите в икономика, 
основана на социалните ценности, 
уменията и човешкия капитал, както и в 
интегрирането на уязвимите групи от 
населението в обществото, могат да 
подобрят икономическите възможности, 
особено ако се координират на 
равнището на Съюза. Фондът InvestEU 
следва да се използва за подкрепа на 
инвестициите в образованието и 
обучението, включително 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията на работниците, между 
другото в регионите, зависещи от 
въглеродно интензивна икономика и 
засегнати от структурния преход към 
нисковъглеродна икономика. Той следва 
да се използва за подкрепа на проекти, 
които генерират положителни социални 
последици и засилват социалното 
приобщаване, като спомагат за 
увеличаване на заетостта във всички 

(22) Както е посочено в документа за 
размисъл на Комисията относно 
социалното измерение на Европа от 26 
април 2017 г., Съобщението относно 
европейския стълб на социалните права, 
рамката на Съюза за Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
и Съобщението „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., изграждането на по-
приобщаващ и справедлив Съюз е 
ключов приоритет за Съюза за справяне 
с неравенството и за насърчаване на 
политиките за социално приобщаване в 
Европа. Неравенството на 
възможностите засяга най-вече достъпа 
до образование, обучение, култура, 
заетост, здравеопазване и социални 
услуги. Инвестициите в икономика, 
основана на социалните ценности, 
уменията и човешкия капитал, както и в 
интегрирането на уязвимите групи от 
населението в обществото, могат да 
подобрят икономическите възможности, 
особено ако се координират на 
равнището на Съюза. Фондът InvestEU 
следва да се използва за подкрепа на 
инвестициите в образованието и 
обучението, включително 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията на работниците, между 
другото в регионите, зависещи от 
въглеродно интензивна икономика и 
засегнати от структурния преход към 
нисковъглеродна икономика. Той следва 
да се използва за подкрепа на проекти, 
които генерират положителни социални 
последици и засилват социалното 
приобщаване, като спомагат за 
увеличаване на заетостта във всички 
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региони, особено сред 
неквалифицираните работници и трайно 
безработните, и подобряват 
положението по отношение на 
равенството между половете, равните 
възможности, недискриминацията, 
достъпността, солидарността между 
поколенията, здравеопазването и 
социалните услуги, социалното 
жилищно настаняване, бездомността, 
цифровото приобщаване, развитието на 
общностите, ролята и мястото на 
младите хора в обществото, както и 
уязвимите лица, включително 
гражданите на трети държави. 
Програмата InvestEU следва също така 
да подкрепя европейската култура и 
творчество, които имат социална цел.

региони, особено сред 
неквалифицираните работници и трайно 
безработните, и подобряват 
положението по отношение на 
равенството между половете, равните 
възможности, недискриминацията, 
включително чрез форми на заетост, 
които подкрепят равновесието 
между професионалния и личния 
живот и по-доброто разпределение на 
отговорностите за полагане на 
грижи, достъпността, солидарността 
между поколенията, здравеопазването и 
социалните услуги, социалното 
жилищно настаняване, бездомността, 
цифровото приобщаване, развитието на 
общностите, ролята и мястото на 
младите хора в обществото, както и 
уязвимите лица, включително 
гражданите на трети държави. 
Програмата InvestEU следва също така 
да подкрепя европейската култура и 
творчество, които имат социална цел.

Or. en

Изменение 74
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Както е посочено в документа за 
размисъл на Комисията относно 
социалното измерение на Европа от 26 
април 2017 г., Съобщението относно 
европейския стълб на социалните права, 
рамката на Съюза за Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
и Съобщението „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., изграждането на по-
приобщаващ и справедлив Съюз е 
ключов приоритет за Съюза за справяне 
с неравенството и за насърчаване на 

(22) Както е посочено в документа за 
размисъл на Комисията относно 
социалното измерение на Европа от 26 
април 2017 г., Съобщението относно 
европейския стълб на социалните права, 
рамката на Съюза за Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
и Съобщението „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., изграждането на по-
приобщаващ и справедлив Съюз е 
ключов приоритет за Съюза за справяне 
с неравенството и за насърчаване на 
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политиките за социално приобщаване в 
Европа. Неравенството на 
възможностите засяга най-вече достъпа 
до образование, обучение, култура, 
заетост, здравеопазване и социални 
услуги. Инвестициите в икономика, 
основана на социалните ценности, 
уменията и човешкия капитал, както и в 
интегрирането на уязвимите групи от 
населението в обществото, могат да 
подобрят икономическите възможности, 
особено ако се координират на 
равнището на Съюза. Фондът InvestEU 
следва да се използва за подкрепа на 
инвестициите в образованието и 
обучението, включително 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията на работниците, между 
другото в регионите, зависещи от 
въглеродно интензивна икономика и 
засегнати от структурния преход към 
нисковъглеродна икономика. Той следва 
да се използва за подкрепа на проекти, 
които генерират положителни социални 
последици и засилват социалното 
приобщаване, като спомагат за 
увеличаване на заетостта във всички 
региони, особено сред 
неквалифицираните работници и трайно 
безработните, и подобряват 
положението по отношение на 
равенството между половете, равните 
възможности, недискриминацията, 
достъпността, солидарността между 
поколенията, здравеопазването и 
социалните услуги, социалното 
жилищно настаняване, бездомността, 
цифровото приобщаване, развитието на 
общностите, ролята и мястото на 
младите хора в обществото, както и 
уязвимите лица, включително 
гражданите на трети държави. 
Програмата InvestEU следва също така 
да подкрепя европейската култура и 
творчество, които имат социална цел.

политиките за социално приобщаване в 
Европа. Неравенството на 
възможностите засяга най-вече достъпа 
до образование, обучение, култура, 
заетост, здравеопазване и социални 
услуги. Инвестициите в икономика, 
основана на социалните ценности, 
уменията и човешкия капитал, както и в 
интегрирането на уязвимите групи от 
населението в обществото, могат да 
подобрят икономическите възможности, 
особено ако се координират на 
равнището на Съюза. Фондът InvestEU 
следва да се използва за подкрепа на 
инвестициите в образованието и 
обучението, включително 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията на работниците и 
обучението им за намиране на нова 
работа другаде, между другото в 
регионите, зависещи от въглеродно 
интензивна икономика и засегнати от 
структурния преход към 
нисковъглеродна икономика. Той следва 
да се използва за подкрепа на проекти, 
които генерират положителни социални 
последици и засилват социалното 
приобщаване, като спомагат за 
увеличаване на заетостта във всички 
региони, особено сред 
неквалифицираните и 
нискоквалифицираните работници и 
трайно безработните, и подобряват 
положението по отношение на 
равенството между половете, равните 
възможности, недискриминацията, 
достъпността, солидарността между 
поколенията, здравеопазването и 
социалните услуги, социалното 
жилищно настаняване, бездомността, 
цифровото приобщаване, развитието на 
общностите, ролята и мястото на 
младите хора в обществото, както и 
уязвимите лица, включително 
гражданите на трети държави. 
Програмата InvestEU следва също така 
да подкрепя европейската култура и 
творчество, които имат социална цел.
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Изменение 75
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Както е посочено в документа за 
размисъл на Комисията относно 
социалното измерение на Европа от 26 
април 2017 г., Съобщението относно 
европейския стълб на социалните права, 
рамката на Съюза за Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
и Съобщението „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., изграждането на по-
приобщаващ и справедлив Съюз е 
ключов приоритет за Съюза за справяне 
с неравенството и за насърчаване на 
политиките за социално приобщаване в 
Европа. Неравенството на 
възможностите засяга най-вече достъпа 
до образование, обучение, култура, 
заетост, здравеопазване и социални 
услуги. Инвестициите в икономика, 
основана на социалните ценности, 
уменията и човешкия капитал, както и в 
интегрирането на уязвимите групи от 
населението в обществото, могат да 
подобрят икономическите възможности, 
особено ако се координират на 
равнището на Съюза. Фондът InvestEU 
следва да се използва за подкрепа на 
инвестициите в образованието и 
обучението, включително 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията на работниците, между 
другото в регионите, зависещи от 
въглеродно интензивна икономика и 
засегнати от структурния преход към 
нисковъглеродна икономика. Той следва 
да се използва за подкрепа на проекти, 
които генерират положителни социални 

(22) Както е посочено в документа за 
размисъл на Комисията относно 
социалното измерение на Европа от 26 
април 2017 г., Съобщението относно 
европейския стълб на социалните права, 
рамката на Съюза за Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
и Съобщението „Силна социална 
Европа за справедливи промени“ от 14 
януари 2020 г., изграждането на по-
приобщаващ и справедлив Съюз е 
ключов приоритет за Съюза за справяне 
с неравенството и за насърчаване на 
политиките за социално приобщаване в 
Европа. Неравенството на 
възможностите засяга най-вече достъпа 
до образование, обучение, култура, 
заетост, здравеопазване и социални 
услуги. Инвестициите в икономика, 
основана на социалните ценности, 
уменията и човешкия капитал, както и в 
интегрирането на уязвимите групи от 
населението в обществото, могат да 
подобрят икономическите възможности, 
особено ако се координират на 
равнището на Съюза. Фондът InvestEU 
следва да се използва за подкрепа на 
инвестициите в образованието и 
обучението, включително 
преквалификацията и повишаването на 
квалификацията на работниците, между 
другото в регионите, зависещи от 
въглеродно интензивна икономика и 
засегнати от структурния преход към 
нисковъглеродна икономика. Той следва 
да се използва за подкрепа на проекти, 
които генерират положителни социални 
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последици и засилват социалното 
приобщаване, като спомагат за 
увеличаване на заетостта във всички 
региони, особено сред 
неквалифицираните работници и трайно 
безработните, и подобряват 
положението по отношение на 
равенството между половете, равните 
възможности, недискриминацията, 
достъпността, солидарността между 
поколенията, здравеопазването и 
социалните услуги, социалното 
жилищно настаняване, бездомността, 
цифровото приобщаване, развитието на 
общностите, ролята и мястото на 
младите хора в обществото, както и 
уязвимите лица, включително 
гражданите на трети държави. 
Програмата InvestEU следва също така 
да подкрепя европейската култура и 
творчество, които имат социална цел.

последици и засилват социалното 
приобщаване, като спомагат за 
увеличаване на заетостта във всички 
региони, особено сред 
неквалифицираните работници и трайно 
безработните, и подобряват 
положението по отношение на 
равенството между половете, равните 
възможности, недискриминацията, 
достъпността, солидарността между 
поколенията, здравеопазването и 
социалните услуги, социалното 
жилищно настаняване, бездомността, 
цифровото приобщаване, развитието на 
общностите, ролята и мястото на 
младите хора в обществото, както и 
уязвимите лица. Програмата InvestEU 
следва също така да подкрепя 
европейската култура и творчество, 
които имат социална цел.

Or. en

Изменение 76
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се противодейства на 
дълбоките промени на обществата в 
Съюза и на пазара на труда през 
следващото десетилетие, е необходимо 
да се инвестира в човешкия капитал, 
социалната инфраструктура, 
микрофинансирането, етичното 
финансиране и финансирането за 
социални предприятия и новите бизнес 
модели на социалната икономика, 
включително инвестициите със 
социално въздействие и договорите със 
социални резултати. Програмата 
InvestEU следва да укрепи 
възникващата социална пазарна 

(23) За да се противодейства на 
дълбоките промени на обществата в 
Съюза и на пазара на труда през 
следващото десетилетие, е необходимо 
да се инвестира в човешкия капитал, 
социалната инфраструктура, 
микрофинансирането, етичното 
финансиране и финансирането за 
социални предприятия и новите бизнес 
модели на социалната икономика, 
включително инвестициите със 
социално въздействие и договорите със 
социални резултати. Програмата 
InvestEU следва да укрепи 
възникващата социална пазарна 
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екосистема, като увеличи предлагането 
и достъпа до финансиране за 
микропредприятия и социални 
предприятия и институциите за 
социална солидарност, за да се отговори 
на търсенето от страна на онези, които 
най-много се нуждаят от финансиране. 
В доклада на Работната група на високо 
равнище относно инвестирането в 
социална инфраструктура в Европа от 
януари 2018 г., озаглавен „Насърчаване 
на инвестициите в социална 
инфраструктура в Европа“, бе установен 
общ недостиг на инвестиции в социална 
инфраструктура и услуги в размер на 
най-малко 1,5 трилиона евро за периода 
2018—2030 г., включително 
образование, обучение, здравеопазване 
и жилищно настаняване. Това изисква 
подкрепа, включително на равнището на 
Съюза. Ето защо колективната власт на 
обществените, търговските и 
филантропичните капитали, както и на 
подпомагането от алтернативни видове 
доставчици на финансиране, като 
например етични, социални и устойчиви 
участници, и от фондации следва да 
бъде използвана в подкрепа на 
развитието на веригата за създаване на 
стойност на социалния пазар и за по-
висока устойчивост на Съюза.

екосистема, като увеличи предлагането 
и достъпа до финансиране за 
микропредприятия и социални 
предприятия и институциите за 
социална солидарност, за да се отговори 
на търсенето от страна на онези, които 
най-много се нуждаят от финансиране. 
В доклада на Работната група на високо 
равнище относно инвестирането в 
социална инфраструктура в Европа от 
януари 2018 г., озаглавен „Насърчаване 
на инвестициите в социална 
инфраструктура в Европа“, бе установен 
общ недостиг на инвестиции в социална 
инфраструктура и услуги в размер на 
най-малко 1,5 трилиона евро за периода 
2018—2030 г., включително 
образование, обучение, развитие на 
умения, здравеопазване и жилищно 
настаняване. Това изисква подкрепа, 
включително на равнището на Съюза. 
Ето защо колективната власт на 
обществените, търговските и 
филантропичните капитали, както и на 
подпомагането от алтернативни видове 
доставчици на финансиране, като 
например етични, социални и устойчиви 
участници, и от фондации следва да 
бъде използвана в подкрепа на 
развитието на веригата за създаване на 
стойност на социалния пазар и за по-
висока устойчивост на Съюза.

Or. en

Изменение 77
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В икономическата криза, 
причинена от пандемията от COVID-19, 
разпределянето на ресурсите на пазара 

(24) В икономическата криза, 
причинена от пандемията от COVID-19, 
разпределянето на ресурсите на пазара 
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не е напълно ефикасно и усещането за 
риск възпрепятства значително частния 
инвестиционен поток. При тези 
обстоятелства ключовата 
характеристика на фонда InvestEU за 
намаляване на риска за привличането на 
частно финансиране за икономически 
жизнеспособни проекти е особено ценна 
и следва да бъде засилена, между 
другото с цел да се противодейства на 
риска от асиметрично възстановяване. 
Програмата InvestEU следва да може да 
предоставя решаваща подкрепа на 
предприятията по време на фазата на 
възстановяване и в същото време да 
гарантира силен акцент на 
инвеститорите върху средносрочните и 
дългосрочните политически приоритети 
на Съюза, като например „Европейски 
зелен курс“, Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, Стратегията за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа и силна социална Европа за 
справедливи промени. Тя следва 
значително да увеличи капацитета за 
поемане на риск на групата на 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и националните насърчителни 
банки и институции и други партньори 
по изпълнението в подкрепа на 
икономическото възстановяване.

не е напълно ефикасно и усещането за 
риск възпрепятства значително частния 
инвестиционен поток. При тези 
обстоятелства ключовата 
характеристика на фонда InvestEU за 
намаляване на риска за привличането на 
частно финансиране за икономически 
жизнеспособни проекти е особено ценна 
и следва да бъде засилена, между 
другото с цел да се противодейства на 
риска от асиметрично възстановяване. 
Програмата InvestEU следва да може да 
предоставя решаваща подкрепа на 
предприятията по време на фазата на 
възстановяване и в същото време да 
гарантира силен акцент на 
инвеститорите върху средносрочните и 
дългосрочните политически приоритети 
на Съюза и прилагането на 
законодателството на Съюза, като 
например Европейския зелен пакт, 
Плана за инвестиции за устойчива 
Европа, Регламент (EС) 2020/8521a, 
Европейския законодателен акт за 
климата1б, Стратегията за изграждане 
на цифровото бъдеще на Европа, 
амбициите по линия на „Хоризонт 
Европа“, инициативата за реновиране 
на сградите, Европейския стълб на 
социалните права, и изграждането на 
силна социална Европа за справедливи 
промени. Тя следва значително да 
увеличи капацитета за поемане на риск 
на групата на Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) и 
националните насърчителни банки и 
институции и други партньори по 
изпълнението в подкрепа на 
икономическото възстановяване.

_________________
1a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).
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1б Регламент (ЕС) № 2020/XXX за 
създаване на рамка за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата 

Or. en

Изменение 78
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В икономическата криза, 
причинена от пандемията от COVID-19, 
разпределянето на ресурсите на пазара 
не е напълно ефикасно и усещането за 
риск възпрепятства значително частния 
инвестиционен поток. При тези 
обстоятелства ключовата 
характеристика на фонда InvestEU за 
намаляване на риска за привличането на 
частно финансиране за икономически 
жизнеспособни проекти е особено ценна 
и следва да бъде засилена, между 
другото с цел да се противодейства на 
риска от асиметрично възстановяване. 
Програмата InvestEU следва да може да 
предоставя решаваща подкрепа на 
предприятията по време на фазата на 
възстановяване и в същото време да 
гарантира силен акцент на 
инвеститорите върху средносрочните и 
дългосрочните политически приоритети 
на Съюза, като например „Европейски 
зелен курс“, Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, Стратегията за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа и силна социална Европа за 
справедливи промени. Тя следва 
значително да увеличи капацитета за 
поемане на риск на групата на 
Европейската инвестиционна банка 

(24) В икономическата криза, 
причинена от пандемията от COVID-19, 
разпределянето на ресурсите на пазара 
не е напълно ефикасно и усещането за 
риск възпрепятства значително частния 
инвестиционен поток. При тези 
обстоятелства ключовата 
характеристика на фонда InvestEU за 
намаляване на риска за привличането на 
частно финансиране за икономически 
жизнеспособни проекти е особено ценна 
и следва да бъде засилена, между 
другото с цел да се противодейства на 
риска от асиметрично възстановяване. 
Програмата InvestEU следва да може да 
предоставя решаваща подкрепа на 
предприятията по време на фазата на 
възстановяване, особено на МСП и 
микропредприятията, и в същото 
време да гарантира силен акцент на 
инвеститорите върху средносрочните и 
дългосрочните политически приоритети 
на Съюза, като Европейския зелен 
пакт, Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, Стратегията за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа, Гаранцията за младежта, 
Европейската гаранция за децата, 
Новата промишлена стратегия за 
Европа, Европейската стратегия за 
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(ЕИБ) и националните насърчителни 
банки и институции и други партньори 
по изпълнението в подкрепа на 
икономическото възстановяване.

МСП и изграждането на силна 
социална Европа за справедливи 
промени. Тя следва значително да 
увеличи капацитета за поемане на риск 
на групата на Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) и 
националните насърчителни банки и 
институции и други партньори по 
изпълнението в подкрепа на 
икономическото възстановяване.

Or. en

Изменение 79
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш 
Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан Ника, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В икономическата криза, 
причинена от пандемията от COVID-19, 
разпределянето на ресурсите на пазара 
не е напълно ефикасно и усещането за 
риск възпрепятства значително частния 
инвестиционен поток. При тези 
обстоятелства ключовата 
характеристика на фонда InvestEU за 
намаляване на риска за привличането на 
частно финансиране за икономически 
жизнеспособни проекти е особено ценна 
и следва да бъде засилена, между 
другото с цел да се противодейства на 
риска от асиметрично възстановяване. 
Програмата InvestEU следва да може да 
предоставя решаваща подкрепа на 
предприятията по време на фазата на 
възстановяване и в същото време да 
гарантира силен акцент на 
инвеститорите върху средносрочните и 
дългосрочните политически приоритети 
на Съюза, като например „Европейски 
зелен курс“, Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, Стратегията за 
изграждане на цифровото бъдеще на 

(24) В икономическата криза, 
причинена от пандемията от COVID-19, 
разпределянето на ресурсите на пазара 
не е напълно ефикасно и усещането за 
риск възпрепятства значително частния 
инвестиционен поток. При тези 
обстоятелства ключовата 
характеристика на фонда InvestEU за 
намаляване на риска за привличането на 
частно финансиране за икономически 
жизнеспособни проекти е особено ценна 
и следва да бъде засилена, между 
другото с цел да се противодейства на 
риска от асиметрично възстановяване. 
Програмата InvestEU следва да може да 
предоставя решаваща подкрепа на 
предприятията по време на фазата на 
възстановяване и в същото време да 
гарантира силен акцент на 
инвеститорите върху средносрочните и 
дългосрочните политически приоритети 
на Съюза, като Европейския зелен 
пакт, Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, Стратегията за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
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Европа и силна социална Европа за 
справедливи промени. Тя следва 
значително да увеличи капацитета за 
поемане на риск на групата на 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и националните насърчителни 
банки и институции и други партньори 
по изпълнението в подкрепа на 
икономическото възстановяване.

Европа, Европейската стратегия за 
данните, Бялата книга за 
изкуствения интелект и цифровото 
бъдеще на Европа, Европейския стълб 
на социалните права и изграждането 
на силна социална Европа за 
справедливи промени. Тя следва 
значително да увеличи капацитета за 
поемане на риск на групата на 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и националните насърчителни 
банки и институции и други партньори 
по изпълнението в подкрепа на 
икономическото възстановяване.

Or. en

Изменение 80
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В икономическата криза, 
причинена от пандемията от COVID-19, 
разпределянето на ресурсите на пазара 
не е напълно ефикасно и усещането за 
риск възпрепятства значително частния 
инвестиционен поток. При тези 
обстоятелства ключовата 
характеристика на фонда InvestEU за 
намаляване на риска за привличането на 
частно финансиране за икономически 
жизнеспособни проекти е особено ценна 
и следва да бъде засилена, между 
другото с цел да се противодейства на 
риска от асиметрично възстановяване. 
Програмата InvestEU следва да може да 
предоставя решаваща подкрепа на 
предприятията по време на фазата на 
възстановяване и в същото време да 
гарантира силен акцент на 
инвеститорите върху средносрочните и 
дългосрочните политически приоритети 
на Съюза, като например „Европейски 

(24) В икономическата криза, 
причинена от пандемията от COVID-19, 
разпределянето на ресурсите на пазара 
не е напълно ефикасно и усещането за 
риск възпрепятства значително частния 
инвестиционен поток. При тези 
обстоятелства ключовата 
характеристика на фонда InvestEU за 
намаляване на риска за привличането на 
частно финансиране за икономически 
жизнеспособни проекти е особено ценна 
и следва да бъде засилена, между 
другото с цел да се противодейства на 
риска от асиметрично възстановяване. 
Програмата InvestEU следва да може да 
предоставя решаваща подкрепа на 
предприятията по време на фазата на 
възстановяване и в същото време да 
гарантира силен акцент на 
инвеститорите върху средносрочните и 
дългосрочните политически приоритети 
на Съюза, като например Стратегията за 
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зелен курс“, Плана за инвестиции за 
устойчива Европа, Стратегията за 
изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа и силна социална Европа за 
справедливи промени. Тя следва 
значително да увеличи капацитета за 
поемане на риск на групата на 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и националните насърчителни 
банки и институции и други партньори 
по изпълнението в подкрепа на 
икономическото възстановяване.

изграждане на цифровото бъдеще на 
Европа и силна социална Европа за 
справедливи промени. Тя следва 
значително да увеличи капацитета за 
поемане на риск на групата на 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и националните насърчителни 
банки и институции и други партньори 
по изпълнението в подкрепа на 
икономическото възстановяване.

Or. en

Изменение 81
Ева Каили, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, 
Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Свиването на БВП на ЕС се очаква да 
бъде много по-сериозно, отколкото по 
време на финансовата криза през 2009 
г., а отрицателните социални последици 
ще бъдат неизбежни. Избухването на 
пандемията показа, че е необходимо да 
се обърне внимание на стратегическата 
уязвимост, за да се подобри реакцията 
на Съюза при извънредни ситуации, 
както и устойчивостта на цялата 
икономика. Само устойчива, 
приобщаваща и интегрирана европейска 
икономика може да запази единния 
пазар и еднаквите условия на 
конкуренция в полза на най-тежко 
засегнатите държави членки.

(25) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Свиването на БВП на ЕС се очаква да 
бъде много по-сериозно, отколкото по 
време на финансовата криза през 2009 
г., а отрицателните социални последици 
ще бъдат неизбежни. Избухването на 
пандемията показа, че е необходимо да 
се обърне внимание на стратегическата 
уязвимост, за да се подобри реакцията 
на Съюза при извънредни ситуации, 
както и устойчивостта на цялата 
икономика. Само устойчива, което 
значи цифровизирана и 
екологосъобразна, приобщаваща и 
интегрирана европейска икономика 
може да запази единния пазар и 
еднаквите условия на конкуренция в 
полза на най-тежко засегнатите държави 
членки.

Or. en



AM\1212309BG.docx 67/186 PE657.168v01-00

BG

Изменение 82
Паскал Аримон

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Свиването на БВП на ЕС се очаква да 
бъде много по-сериозно, отколкото по 
време на финансовата криза през 2009 
г., а отрицателните социални последици 
ще бъдат неизбежни. Избухването на 
пандемията показа, че е необходимо да 
се обърне внимание на стратегическата 
уязвимост, за да се подобри реакцията 
на Съюза при извънредни ситуации, 
както и устойчивостта на цялата 
икономика. Само устойчива, 
приобщаваща и интегрирана европейска 
икономика може да запази единния 
пазар и еднаквите условия на 
конкуренция в полза на най-тежко 
засегнатите държави членки.

(25) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Свиването на БВП на ЕС се очаква да 
бъде много по-сериозно, отколкото по 
време на финансовата криза през 2009 
г., а отрицателните социални последици 
ще бъдат неизбежни. Избухването на 
пандемията показа, че е необходимо да 
се обърне внимание на стратегическата 
уязвимост, за да се подобри реакцията 
на Съюза при извънредни ситуации, 
както и устойчивостта на цялата 
икономика. Само устойчива, 
цифровизирана, благоприятна за 
климата, приобщаваща и интегрирана 
европейска икономика може да запази 
единния пазар и еднаквите условия на 
конкуренция в полза на най-тежко 
засегнатите държави членки.

Or. en

Изменение 83
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе, Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Свиването на БВП на ЕС се очаква да 

(25) Пандемията от COVID-19 е 
голямо сътресение за световната 
икономика и икономиката на Съюза. 
Свиването на БВП на ЕС се очаква да 



PE657.168v01-00 68/186 AM\1212309BG.docx

BG

бъде много по-сериозно, отколкото по 
време на финансовата криза през 2009 
г., а отрицателните социални последици 
ще бъдат неизбежни. Избухването на 
пандемията показа, че е необходимо да 
се обърне внимание на стратегическата 
уязвимост, за да се подобри реакцията 
на Съюза при извънредни ситуации, 
както и устойчивостта на цялата 
икономика. Само устойчива, 
приобщаваща и интегрирана европейска 
икономика може да запази единния 
пазар и еднаквите условия на 
конкуренция в полза на най-тежко 
засегнатите държави членки.

бъде много по-сериозно, отколкото по 
време на финансовата криза през 2009 
г., а отрицателните социални последици 
ще бъдат неизбежни. Избухването на 
пандемията показа, че е необходимо да 
се обърне внимание на стратегическата 
уязвимост, за да се подобри реакцията 
на Съюза при извънредни ситуации, 
както и устойчивостта на цялата 
икономика. Само устойчива, 
цифровизирана, иновативна, 
приобщаваща и интегрирана европейска 
икономика може да запази единния 
пазар и еднаквите условия на 
конкуренция в полза на най-тежко 
засегнатите държави членки.

Or. en

Изменение 84
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Въпреки че първоначално 
предназначение на компонента на 
политиката за МСП бе в полза на 
МСП, малките дружества със средна 
пазарна капитализация следва също 
да бъдат допустими в рамките на 
този компонент на политиката. 
Дружествата със средна пазарна 
капитализация следва също така да 
бъдат допустими за подпомагане по 
другите четири компонента на 
политиката.

заличава се

Or. en

Изменение 85
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
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Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на 
зеления и цифровия преход и на 
повишената устойчивост в области 
на i) предоставянето на здравни грижи 
от първа необходимост, производството 
и складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; iii) 
предоставянето на стоки и услуги, които 
са от значение за експлоатацията и 
поддръжката на такава инфраструктура, 
iv) ключови базови, преобразуващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и революционни иновации, 
когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, чист 
водород и приложения за горивни 

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, в съответствие с 
приоритетите, посочени в Новата 
стратегия за промишлеността за 
зелена и цифрова Европа, и модела за 
развитие, основан на промишлените 
екосистеми. Компонентът следва да 
подкрепя проекти, които повишават 
конкурентоспособността на 
икономиките на държавите членки, 
насърчават предприемачеството и 
намаляват зависимостта от уязвими 
вериги на доставки. Областите от 
стратегическо значение включват i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; iia) 
способностите от решаващо 
значение за ранното откриване и 
координирания институционален и 
икономически отговор в случаи на 
рискове от криза, както и за 
разработване на решения за 
непрекъснатост на стопанската 
дейност и на услугите за основни 
публични и частни институции и 
сектори. iiб) инвестициите от 
решаващо значение за реновирането 
на сгради и интегрирането на 
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клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 
съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; vi) 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 
обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки 
(като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и 
киберсигурността) и изделията с двойна 
употреба съгласно определението в член 
2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 
на Съвета.  Седалището на крайните 
получатели следва да бъде в една от 
държавите членки и те следва да 
извършват дейности в Съюза, в смисъл 
че развиват значителни дейности по 
отношение на персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

иновативни решения в сектора на 
строителството, iiв) подкрепата на 
условия за насърчаване на 
предприемачеството, финансиране на 
развитието на частния сектор, 
включително на стартиращи 
предприятия и МСП, процесите на 
приватизация, приспособяване към 
развитието на технологиите и 
устойчиво секторно развитие; iiг) 
инвестициите и техническата 
помощ за насърчаване на 
предприемачески умения, за създаване 
на нови стартиращи предприятия, 
МСП и семейни предприятия, както и 
за развитие на мрежи от клъстери и 
центрове за цифрови иновации из 
целия континент; iii) предоставянето 
на стоки и услуги, които са от значение 
за експлоатацията и поддръжката на 
такава инфраструктура, iv) подкрепата 
за иновативната и устойчива 
реиндустриализация на Европа, 
следваща приоритетите, посочени в 
Новата стратегия в областта на 
промишлеността за екологосъобразна 
и цифрова Европа, и развитието на 
модел, основан на промишлени 
екосистеми чрез ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни и 
цифрови технологии и революционни 
иновации, когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, чист 
водород и приложения за горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
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съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 
съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; vi) 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 
обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки 
(като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и 
киберсигурността) и изделията с двойна 
употреба съгласно определението в член 
2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 
на Съвета. Седалището на крайните 
получатели следва да бъде в една от 
държавите членки и те следва да 
извършват дейности в Съюза, в смисъл 
че развиват значителни дейности по 
отношение на персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

Or. en

Изменение 86
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
iii)предоставянето на стоки и услуги, 
които са от значение за експлоатацията 
и поддръжката на такава 
инфраструктура, iv) ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни и 
цифрови технологии и революционни 
иновации, когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, чист 
водород и приложения за горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, насърчаването на 
устойчивото и етичното 
производство, снабдяване, управление 
и неизключителното лицензиране на 
продукти от особено значение при 
кризи и гарантиране на тяхната 
финансова достъпност в съчетание с 
други инструменти на Съюза, 
медицински изделия, медицински 
консумативи, предпазни средства и 
укрепването на капацитета за реагиране 
при кризи в областта на 
здравеопазването и на системата за 
гражданска защита въз основа на 
принципите на широка наличност и 
финансова достъпност на 
продуктите от жизненоважно 
значение при извънредни ситуации в 
здравеопазването, ii) критичната 
инфраструктура, независимо дали е 
физическа или виртуална; 
iii)предоставянето на стоки и услуги, 
които са от значение за експлоатацията 
и поддръжката на такава 
инфраструктура, iv) ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни и 
цифрови технологии и революционни 
иновации, когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително етичен изкуствен 
интелект, технологии на 
разпределения регистър, софтуер, 
роботика, полупроводници, 
микропроцесори, авангардни 
технологии за изчисления в облак, 
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съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 
обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii)технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки 
(като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и 
киберсигурността) и изделията с двойна 
употреба съгласно определението в член 
2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 
на Съвета. Седалището на крайните 
получатели следва да бъде в една от 
държавите членки и те следва да 
извършват дейности в Съюза, в смисъл 
че развиват значителни дейности по 
отношение на персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

високопроизводителни изчислителни 
технологии, киберсигурност, фотоника, 
промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, по-специално за 
изпълнение на стратегията за 
енергия от възобновяеми източници в 
морето, стратегията за соларни 
покриви и стратегията за реновиране 
на сградите, технологии за съхранение 
на енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, чист 
водород и приложения за горивни 
клетки технологии с нулеви емисии за 
промишлеността, като 
производството на стомана без CO2, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v)рециклиране и 
производствени съоръжения за масово 
производство на информационни и 
комуникационни компоненти и 
устройства в ЕС; vi) предоставяне и 
складиране на суровини от 
изключителна важност за обществените 
участници, предприятията или 
потребителите в Съюза; vii)технологии 
и суровини от първостепенно значение 
за сигурността на Съюза и неговите 
държави членки, като например сектора 
на сигурността и космическия сектор, 
киберсигурността и компонентите за 
употреба за граждански цели на 
изделията с двойна употреба съгласно 
определението в член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета в 
съответствие с последващото 
преразглеждане и законодателство. 
Седалището на крайните получатели 
следва да бъде в една от държавите 
членки и те не следва да имат дъщерни 
предприятия без реална икономическа 
дейност в страна от списъка на 
Съюза на неоказващи съдействие 
юрисдикции, и следва да извършват 
дейности в Съюза, в смисъл че развиват 
значителни дейности по отношение на 
персонала, производството, 
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научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях. 
Разпределението на финансовия 
пакет следва по-специално да осигури 
подкрепа за проекти, които 
допринасят за спасяването на 
животи в краткосрочен, средносрочен 
и дългосрочен план.

Or. en

Изменение 87
Масимилиано Салини, Карлуш Зориню, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
iii)предоставянето на стоки и услуги, 
които са от значение за експлоатацията 

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
включително МСП, установени в 
държава членка и извършващи дейност 
в Съюза, чиито дейности са от 
стратегическо значение за него, по-
специално с оглед на зеления и 
цифровия преход, сигурността на 
Съюза, включително в сектора на 
отбраната и космическия сектор, 
киберсигурността и изделията с 
двойна употреба и на повишаването 
на устойчивостта. Проекти, които 
носят добавена стойност на Съюза и 
генерират положителни ефекти, 
които се разпространяват в повече 
от една държава членка или регион 
следва да се подкрепят. Областите 
от стратегическо значение включват 
i) предоставянето на здравни грижи от 
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и поддръжката на такава 
инфраструктура, iv) ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни и 
цифрови технологии и революционни 
иновации, когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, чист 
водород и приложения за горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 
съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 
обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii)технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки, 
като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и киберсигурността, 
и изделията с двойна употреба съгласно 
определението в член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета. 
Седалището на крайните получатели 
следва да бъде в една от държавите 
членки и те следва да извършват 
дейности в Съюза, в смисъл че развиват 
значителни дейности по отношение на 
персонала, производството, 
научноизследователската и развойната 

първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
iii)предоставянето на стоки и услуги, 
които са от значение за експлоатацията 
и поддръжката на такава 
инфраструктура, iv) ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни, 
цифрови и космически технологии и 
революционни иновации, когато 
инвестициите са от стратегическо 
значение за промишленото бъдеще на 
Съюза, включително изкуствен 
интелект, блокова верига, софтуер, 
роботика, полупроводници, 
микропроцесори, авангардни 
технологии за изчисления в облак, 
високопроизводителни изчислителни 
технологии, киберсигурност, квантови 
технологии, фотоника, промишлени 
биотехнологии, технологии за енергия 
от възобновяеми източници, технологии 
за съхранение на енергия, включително 
батерии, технологии за устойчив 
транспорт, чист водород и приложения 
за горивни клетки, технологии за 
декарбонизация на промишлеността, 
улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид, технологии за кръгова 
икономика, биомедицина, 
нанотехнологии, фармацевтични 
продукти и авангардни материали, 
космически системи и технологии, 
включително важни космически 
компоненти, както и космически 
услуги и приложения; v) 
производствени съоръжения за масово 
производство на информационни и 
комуникационни компоненти и 
устройства в ЕС; vi) предоставяне и 
складиране на суровини от 
изключителна важност за обществените 
участници, предприятията или 
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дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

потребителите в Съюза; vii)технологии, 
суровини и приложения от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки 
(като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и 
киберсигурността) и изделията с двойна 
употреба съгласно определението в член 
2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 
на Съвета. Седалището на крайните 
получатели следва да бъде в една от 
държавите членки и те следва да 
извършват дейности в Съюза, в смисъл 
че развиват значителни дейности по 
отношение на персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Разпределението на 
финансовия пакет следва по-
специално да гарантира подкрепа за 
стимулиране на успоредните преходи 
към климатична неутралност и 
цифровизация, за измерението на 
сигурността, както и за повишаване 
на устойчивостта на икономиката 
на Съюза, като същевременно се 
гарантира нейната 
конкурентоспособност. Проектите, 
които допринасят за диверсификацията 
на стратегическите вериги за доставки в 
рамките на единния пазар чрез 
извършване на операции от много места 
в ЕС, следва да могат да се възползват 
от тях.

Or. en

Изменение 88
Шон Кели
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
предоставянето на стоки и услуги, които 
са от значение за експлоатацията и 
поддръжката на такава инфраструктура, 
iv) ключови базови, преобразуващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и революционни иновации, 
когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, чист 
водород и приложения за горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
iii)предоставянето на стоки и услуги, 
които са от значение за експлоатацията 
и поддръжката на такава 
инфраструктура, iv) ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни, 
цифрови технологии и революционни 
иновации, когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително гигабитова свързаност, 
изкуствен интелект, блокова верига, 
софтуер, роботика, полупроводници, 
микропроцесори, авангардни 
технологии за изчисления в облак, 
високопроизводителни изчислителни 
технологии, киберсигурност, квантови 
технологии, фотоника, промишлени 
биотехнологии, нисковъглеродни 
енергийни технологии, технологии за 
енергия от възобновяеми източници, 
технологии за съхранение на енергия, 
включително батерии, технологии за 
устойчив транспорт, чист водород и 
приложения за горивни клетки, 
технологии за декарбонизация на 
промишлеността, улавяне и съхранение 
на въглероден диоксид, технологии за 
кръгова икономика, биомедицина, 
нанотехнологии, фармацевтични 
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съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 
обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки 
(като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и 
киберсигурността) и изделията с двойна 
употреба съгласно определението в член 
2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 
на Съвета. Седалището на крайните 
получатели следва да бъде в една от 
държавите членки и те следва да 
извършват дейности в Съюза, в смисъл 
че развиват значителни дейности по 
отношение на персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

продукти и авангардни материали, 
космически системи и технологии, 
включително космически компоненти 
от първостепенно значение, както и 
космически услуги и приложения; v) 
производствени съоръжения за масово 
производство на информационни и 
комуникационни компоненти и 
устройства в ЕС; vi) предоставяне и 
складиране на суровини от 
изключителна важност за обществените 
участници, предприятията или 
потребителите в Съюза; vii) технологии 
и суровини от първостепенно значение 
за сигурността на Съюза и неговите 
държави членки (като например сектора 
на отбраната, космическия сектор и 
киберсигурността) и изделията с двойна 
употреба съгласно определението в член 
2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 
на Съвета. Седалището на крайните 
получатели следва да бъде в една от 
държавите членки и те следва да 
извършват дейности в Съюза, в смисъл 
че развиват значителни дейности по 
отношение на персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

Or. en

Изменение 89
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, 
Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
предоставянето на стоки и услуги, които 
са от значение за експлоатацията и 
поддръжката на такава инфраструктура, 
iv) ключови базови, преобразуващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и революционни иновации, 
когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, чист 
водород и приложения за горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
iii)предоставянето на стоки и услуги, 
които са от значение за експлоатацията 
и поддръжката на такава 
инфраструктура, iv) ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни и 
цифрови технологии и революционни 
иновации, когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
технологии за периферни изчисления и 
изчисления в облак, 
високопроизводителни изчислителни 
технологии, киберсигурност, квантови 
технологии, фотоника, промишлени 
биотехнологии, технологии за енергия 
от възобновяеми източници, технологии 
за съхранение на енергия, включително 
батерии, технологии за устойчив 
транспорт, чист водород и приложения 
за горивни клетки, технологии за 
декарбонизация на промишлеността, 
улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид, технологии за кръгова 
икономика, биомедицина, 
нанотехнологии, фармацевтични 
продукти и авангардни материали; v) 
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съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 
обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки 
(като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и 
киберсигурността) и изделията с двойна 
употреба съгласно определението в член 
2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 
на Съвета. Седалището на крайните 
получатели следва да бъде в една от 
държавите членки и те следва да 
извършват дейности в Съюза, в смисъл 
че развиват значителни дейности по 
отношение на персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

производствени съоръжения за масово 
производство на информационни и 
комуникационни компоненти и 
устройства в ЕС; vi) предоставяне и 
складиране на суровини от 
изключителна важност за обществените 
участници, предприятията или 
потребителите в Съюза; vii)вериги на 
доставки и устойчивост на 
сътресения в снабдяването; viii) 
технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки 
(като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и 
киберсигурността) и изделията с двойна 
употреба съгласно определението в член 
2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 
на Съвета. Седалището на крайните 
получатели следва да бъде в една от 
държавите членки и те следва да 
извършват дейности в Съюза, в смисъл 
че развиват значителни дейности по 
отношение на персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

Or. en

Изменение 90
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
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извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
iii)предоставянето на стоки и услуги, 
които са от значение за експлоатацията 
и поддръжката на такава 
инфраструктура, iv) ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни и 
цифрови технологии и революционни 
иновации, когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, 
чист водород и приложения за горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 
съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; vi) 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 

извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; iii) 
предоставянето на стоки и услуги, които 
са от значение за експлоатацията и 
поддръжката на такава инфраструктура, 
iv) ключови базови, преобразуващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и революционни иновации, 
когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, 
водород и приложения за горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 
съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; vi) 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 
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обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки, 
като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и киберсигурността, 
и изделията с двойна употреба съгласно 
определението в член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета. 
Седалището на крайните получатели 
следва да бъде в една от държавите 
членки и те следва да извършват 
дейности в Съюза, в смисъл че развиват 
значителни дейности по отношение на 
персонала, производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii)технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки 
като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и киберсигурността, 
включително сигурността на 5G 
мрежата, и изделията с двойна 
употреба съгласно определението в член 
2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 
на Съвета. Седалището на крайните 
получатели следва да бъде в една от 
държавите членки и те следва да 
извършват дейности в Съюза, в смисъл 
че развиват значителни дейности по 
отношение на персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

Or. en

Изменение 91
Паскал Аримон

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
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предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; iii) 
предоставянето на стоки и услуги, които 
са от значение за експлоатацията и 
поддръжката на такава инфраструктура, 
iv) ключови базови, преобразуващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и революционни иновации, 
когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, чист 
водород и приложения за горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 
съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; vi) 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 
обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки, 

предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
iii)предоставянето на стоки и услуги, 
които са от значение за експлоатацията 
и поддръжката на такава 
инфраструктура, iv) ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни и 
цифрови технологии и революционни 
иновации, когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително гигабитова свързаност, 
изкуствен интелект, блокова верига, 
софтуер, роботика, полупроводници, 
микропроцесори, авангардни 
технологии за изчисления в облак, 
високопроизводителни изчислителни 
технологии, киберсигурност, квантови 
технологии, фотоника, промишлени 
биотехнологии, технологии за енергия 
от възобновяеми източници, технологии 
за съхранение на енергия, включително 
батерии, технологии за устойчив 
транспорт, чист водород и приложения 
за горивни клетки, технологии за 
декарбонизация на промишлеността, 
улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид, технологии за кръгова 
икономика, биомедицина, 
нанотехнологии, фармацевтични 
продукти и авангардни материали; v) 
производствени съоръжения за масово 
производство на информационни и 
комуникационни компоненти и 
устройства в ЕС; vi) предоставяне и 
складиране на суровини от 
изключителна важност за обществените 
участници, предприятията или 
потребителите в Съюза; vii) технологии 
и суровини от първостепенно значение 
за сигурността на Съюза и неговите 
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като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и киберсигурността, 
и изделията с двойна употреба съгласно 
определението в член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета. 
Седалището на крайните получатели 
следва да бъде в една от държавите 
членки и те следва да извършват 
дейности в Съюза, в смисъл че развиват 
значителни дейности по отношение на 
персонала, производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

държави членки, като например сектора 
на отбраната, космическия сектор и 
киберсигурността, и изделията с двойна 
употреба съгласно определението в член 
2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 
на Съвета. Седалището на крайните 
получатели следва да бъде в една от 
държавите членки и те следва да 
извършват дейности в Съюза, в смисъл 
че развиват значителни дейности по 
отношение на персонала, 
производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

Or. en

Изменение 92
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 

(28) Основният акцент на компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да бъде върху 
подкрепата за тези крайни получатели, 
установени в държава членка и 
извършващи дейност в Съюза, чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за него, по-специално с оглед на зеления 
и цифровия преход и на повишената 
устойчивост в области на i) 
предоставянето на здравни грижи от 
първа необходимост, производството и 
складирането на фармацевтични 
продукти, медицински изделия и 
медицински консумативи, укрепването 
на капацитета за реагиране при кризи в 
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областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
iii)предоставянето на стоки и услуги, 
които са от значение за експлоатацията 
и поддръжката на такава 
инфраструктура, iv) ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни и 
цифрови технологии и революционни 
иновации, когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, 
чист водород и приложения за горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 
съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; vi) 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 
обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки, 
като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и киберсигурността, 
и изделията с двойна употреба съгласно 
определението в член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета. 
Седалището на крайните получатели 

областта на здравеопазването и на 
системата за гражданска защита, ii) 
критичната инфраструктура, независимо 
дали е физическа или виртуална; 
iii)предоставянето на стоки и услуги, 
които са от значение за експлоатацията 
и поддръжката на такава 
инфраструктура, iv) ключови базови, 
преобразуващи, екологосъобразни и 
цифрови технологии и революционни 
иновации, когато инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, 
включително изкуствен интелект, 
блокова верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии за изчисления в 
облак, високопроизводителни 
изчислителни технологии, 
киберсигурност, квантови технологии, 
фотоника, промишлени биотехнологии, 
технологии за енергия от възобновяеми 
източници, технологии за съхранение на 
енергия, включително батерии, 
технологии за устойчив транспорт, син 
водород и приложения за горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
на промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика, 
биомедицина, нанотехнологии, 
фармацевтични продукти и авангардни 
материали; v) производствени 
съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС; vi) 
предоставяне и складиране на суровини 
от изключителна важност за 
обществените участници, 
предприятията или потребителите в 
Съюза; vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки, 
като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и киберсигурността, 
и изделията с двойна употреба съгласно 
определението в член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета. 
Седалището на крайните получатели 
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следва да бъде в една от държавите 
членки и те следва да извършват 
дейности в Съюза, в смисъл че развиват 
значителни дейности по отношение на 
персонала, производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

следва да бъде в една от държавите 
членки и те следва да извършват 
дейности в Съюза, в смисъл че развиват 
значителни дейности по отношение на 
персонала, производството, 
научноизследователската и развойната 
дейност или други стопански дейности в 
Съюза. Проектите, които допринасят за 
диверсификацията на стратегическите 
вериги за доставки в рамките на 
единния пазар чрез извършване на 
операции от много места в ЕС, следва да 
могат да се възползват от тях.

Or. en

Изменение 93
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Компонентът за стратегически 
европейски инвестиции следва също 
така да е насочен към доставчици, 
установени и функциониращи в Съюза, 
чиито дейности са от стратегическо 
значение за Съюза и които ще се 
нуждаят от дългосрочни инвестиции 
или са обхванати от механизма за 
скрининг на преките чуждестранни 
инвестиции. Освен това от компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да могат да се 
възползват, по-специално важни 
проекти от общоевропейски интерес.

(29) Компонентът за стратегически 
европейски инвестиции следва също 
така да е насочен към доставчици, 
установени и функциониращи в Съюза, 
чиито дейности са от стратегическо 
значение за Съюза и които ще се 
нуждаят от дългосрочни инвестиции 
или са обхванати от механизма за 
скрининг на преките чуждестранни 
инвестиции. Освен това от компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да могат да се 
възползват, по-специално важни 
проекти от общоевропейски интерес в 
съответствие с целите на Съюза в 
областта на климата и околната 
среда, като се обърне специално 
внимание на Регламент (ЕС) 
2020/8521а и на повишената 
прозрачност при тяхното 
изпълнение.
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_________________
1a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 94
Кристиян Елер

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Компонентът за стратегически 
европейски инвестиции следва също 
така да е насочен към доставчици, 
установени и функциониращи в Съюза, 
чиито дейности са от стратегическо 
значение за Съюза и които ще се 
нуждаят от дългосрочни инвестиции 
или са обхванати от механизма за 
скрининг на преките чуждестранни 
инвестиции. Освен това от компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да могат да се 
възползват, по-специално важни 
проекти от общоевропейски интерес.

(29) Компонентът за стратегически 
европейски инвестиции следва също 
така да е насочен към доставчици, 
установени и функциониращи в Съюза, 
чиито дейности са от стратегическо 
значение за Съюза и които ще се 
нуждаят от дългосрочни инвестиции 
или са обхванати от механизма за 
скрининг на преките чуждестранни 
инвестиции. Освен това от компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да могат да се 
възползват, по-специално важни 
проекти от общоевропейски интерес. 
Компонентът за стратегически 
европейски инвестиции следва също 
така да подкрепя стратегическото 
сътрудничество между партньорите 
от промишления сектор и 
участниците в изследователска 
дейност. Това ще засили полезните 
взаимодействия между InvestEU и 
„Хоризонт Европа“.

Or. en
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Изменение 95
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Компонентът за стратегически 
европейски инвестиции следва също 
така да е насочен към доставчици, 
установени и функциониращи в Съюза, 
чиито дейности са от стратегическо 
значение за Съюза и които ще се 
нуждаят от дългосрочни инвестиции 
или са обхванати от механизма за 
скрининг на преките чуждестранни 
инвестиции. Освен това от компонента 
за стратегически европейски 
инвестиции следва да могат да се 
възползват, по-специално важни 
проекти от общоевропейски интерес.

(29) Компонентът за стратегически 
европейски инвестиции следва също 
така да е насочен към доставчици, 
установени и функциониращи в Съюза, 
чиито дейности са от стратегическо 
значение за Съюза, не представляват 
заплаха за интересите на Съюза в 
областта на сигурността и 
отбраната, и които ще се нуждаят от 
дългосрочни инвестиции или са 
обхванати от механизма за скрининг на 
преките чуждестранни инвестиции. 
Освен това от компонента за 
стратегически европейски инвестиции 
следва да могат да се възползват, по-
специално важни проекти от 
общоевропейски интерес.

Or. en

Изменение 96
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Добавянето на компонента за 
стратегически европейски 
инвестиции е необходимо в резултат 
на глобалната пандемия от COVID-19 
и нейното въздействие върху живота 
на хората. Той следва да насърчава 
устойчивото икономическо 
възстановяване и да повишава 
устойчивостта, като същевременно 
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гарантира строга допълняемост на 
всички инвестиции, подпомагани чрез 
InvestEU.

Or. en

Изменение 97
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе, Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) InvestEU следва също така да 
предоставя подкрепа за финансиране с 
цел генериране на инвестиции в полза 
на регионите в процес на справедлив 
преход.

(30) InvestEU следва също така да 
предоставя подкрепа за финансиране с 
цел генериране на инвестиции в полза 
на регионите в процес на справедлив 
преход, както и възможността 
съответните региони да се ползват 
от специална техническа помощ чрез 
консултантския център InvestEU. 

Or. en

Изменение 98
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) InvestEU следва също така да 
предоставя подкрепа за финансиране с 
цел генериране на инвестиции в полза 
на регионите в процес на справедлив 
преход.

(30) InvestEU следва също така да 
предоставя подкрепа за финансиране с 
цел генериране на инвестиции в полза 
на регионите в процес на справедлив 
преход, по-специално и в областта на 
енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни 
източници.
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Or. en

Изменение 99
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) InvestEU следва също така да 
предоставя подкрепа за финансиране с 
цел генериране на инвестиции в полза 
на регионите в процес на справедлив 
преход.

(30) InvestEU следва също така да 
предоставя подкрепа за финансиране с 
цел генериране на устойчиви 
инвестиции в полза на регионите в 
процес на справедлив преход.

Or. en

Изменение 100
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Комисията следва да потърси 
мнението на други потенциални 
партньори по изпълнението заедно с 
това на групата на ЕИБ относно 
инвестиционните насоки, системата за 
проследяване на разходите в 
областта на климата, насоките за 
проверка на устойчивостта и общите 
методики, както е целесъобразно, с цел 
да се гарантира приобщаване и 
оперативност, докато бъдат създадени 
органите на управление, след което 
участието на партньорите по 
изпълнението следва да се осъществява 
в рамките на консултативния съвет и на 
управителния съвет на програмата 
InvestEU.

(35) Комисията следва да потърси 
мнението на други потенциални 
партньори по изпълнението заедно с 
това на групата на ЕИБ относно 
инвестиционните насоки, насоките за 
проверка на устойчивостта и общите 
методики, както е целесъобразно, с цел 
да се гарантира приобщаване и 
оперативност, докато бъдат създадени 
органите на управление, след което 
участието на партньорите по 
изпълнението следва да се осъществява 
в рамките на консултативния съвет и на 
управителния съвет на програмата 
InvestEU.

Or. en
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Изменение 101
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Гаранцията от ЕС, която е в 
основата на фонда InvestEU, следва да 
се изпълнява непряко от Комисията, 
като се разчита на партньорите по 
изпълнението с участието на финансови 
посредници, когато е приложимо, и на 
крайни получатели. Подборът на 
партньорите по изпълнението следва да 
бъде прозрачен и да не бъде засегнат от 
конфликт на интереси. Комисията 
следва да сключи с всеки партньор по 
изпълнението гаранционно 
споразумение, с което се разпределя 
гаранционният капацитет от фонда 
InvestEU, за да се подкрепят неговите 
операции по финансиране и 
инвестиране, които отговарят на 
критериите за допустимост на фонда 
InvestEU и допринасят за постигането 
на неговите цели. Управлението на 
риска, свързан с гаранцията от ЕС, не 
следва да възпрепятства прекия достъп 
до нея от страна на партньорите по 
изпълнението. След като гаранцията от 
ЕС бъде предоставена в рамките на 
раздел „ЕС“ на партньорите по 
изпълнението, те следва да носят пълна 
отговорност за целия инвестиционен 
процес и за надлежната проверка, 
свързана с операциите по финансиране 
или инвестиране. Фондът InvestEU 
следва да подкрепя проекти, които 
обикновено имат по-висок рисков 
профил от проектите, подпомагани по 
линията на обичайните операции на 
партньорите по изпълнението, и които 
не са могли да бъдат осъществени през 
периода, през който е можело да бъде 

(40) Гаранцията от ЕС, която е в 
основата на фонда InvestEU, следва да 
се изпълнява непряко от Комисията, 
като се разчита на партньорите по 
изпълнението с участието на финансови 
посредници, когато е приложимо, и на 
крайни получатели. Подборът на 
партньорите по изпълнението следва да 
бъде прозрачен и да не бъде засегнат от 
конфликт на интереси. Комисията 
следва да сключи с всеки партньор по 
изпълнението гаранционно 
споразумение, с което се разпределя 
гаранционният капацитет от фонда 
InvestEU, за да се подкрепят неговите 
операции по финансиране и 
инвестиране, които отговарят на 
критериите за допустимост на фонда 
InvestEU и допринасят за постигането 
на неговите цели. Управлението на 
риска, свързан с гаранцията от ЕС, не 
следва да възпрепятства прекия достъп 
до нея от страна на партньорите по 
изпълнението. След като гаранцията от 
ЕС бъде предоставена в рамките на 
раздел „ЕС“ на партньорите по 
изпълнението, те следва да носят пълна 
отговорност за целия инвестиционен 
процес и за надлежната проверка, 
свързана с операциите по финансиране 
или инвестиране. Фондът InvestEU 
следва да подкрепя проекти, които 
обикновено имат по-висок рисков 
профил от проектите, подпомагани по 
линията на обичайните операции на 
партньорите по изпълнението, и които 
не са могли да бъдат осъществени през 
периода, през който е можело да бъде 
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използвана гаранцията от ЕС, или чието 
осъществяване не е било възможно в 
същата степен, от други публични или 
частни източници без подкрепа от 
InvestEU. Въпреки това за операциите 
по финансиране и инвестиране могат 
да се прилагат специални условия по 
отношение на критерия за 
допълняемост в рамките на 
компонента за стратегически 
европейски инвестиции, произтичащи 
от неговата цел.

използвана гаранцията от ЕС, или чието 
осъществяване не е било възможно в 
същата степен, от други публични или 
частни източници без подкрепа от 
InvestEU.

Or. en

Изменение 102
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Инвестиционният комитет следва 
да стане отговорен по силата на своята 
конституция и за предоставянето на 
гаранция от ЕС за операции по 
финансиране и инвестиране съгласно 
Регламент (ЕС) 2015/1017, за да се 
избегнат паралелни структури за оценка 
на предложенията за използване на 
гаранцията от ЕС.

(47) Инвестиционният комитет следва 
да стане отговорен по силата на своята 
конституция и за предоставянето на 
гаранция от ЕС за операции по 
финансиране и инвестиране съгласно 
Регламент (ЕС) 2015/1017, за да се 
избегнат паралелни структури за оценка 
на предложенията за използване на 
гаранцията от ЕС и да се консултира с 
експерти от организации в областта 
на климата, околната среда и 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 103
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Съображение 49
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) При подбора на партньорите по 
изпълнението за разгръщането на фонда 
InvestEU Комисията следва да отчита 
способността на контрагента да 
изпълнява целите на програмата и да 
допринася със собствени ресурси, за да 
се гарантира подходящо географско 
покритие и диверсификация, да се 
привличат частни инвеститори и да се 
осигури достатъчна диверсификация на 
риска и решения за преодоляване на 
проявите на неефективност на пазара и 
неоптималните инвестиционни 
ситуации. С оглед на нейната роля 
съгласно Договорите, способността ѝ да 
действа във всички държави членки и 
съществуващия опит в рамките на 
настоящите финансови инструменти и 
ЕФСИ, групата на ЕИБ следва да остане 
привилегирован партньор по 
изпълнението в рамките на раздел „ЕС“ 
на фонда InvestEU. В допълнение към 
групата на ЕИБ, националните 
насърчителни банки или институции 
следва да могат да предлагат 
допълнителен набор от финансови 
продукти, като се има предвид, че 
техният опит и способности на 
национално и регионално равнище биха 
могли да бъдат от полза за постигане на 
максимално въздействие на публичните 
средства върху цялата територия на 
Съюза и за осигуряване на справедлив 
географски баланс на проектите. 
Програмата InvestEU следва да се 
прилага по такъв начин, че да насърчава 
равнопоставените условия на 
конкуренция за по-малките и по-
младите насърчителни банки и 
институции. Освен това следва да е 
възможно други международни 
финансови институции да станат 
партньори по изпълнението, по-
специално когато те представят 
сравнително предимство по отношение 
на специфични експертни познания и 
опит в някои държави членки и когато 

(49) При подбора на партньорите по 
изпълнението за разгръщането на фонда 
InvestEU Комисията следва да отчита 
способността на контрагента да 
изпълнява целите на програмата и да 
допринася със собствени ресурси, за да 
се гарантира подходящо географско 
покритие и диверсификация, да се 
привличат частни инвеститори и да се 
осигури достатъчна диверсификация на 
риска и решения за преодоляване на 
проявите на неефективност на пазара и 
неоптималните инвестиционни 
ситуации. С оглед на нейната роля 
съгласно Договорите, способността ѝ да 
действа във всички държави членки и 
съществуващия опит в рамките на 
настоящите финансови инструменти, 
групата на ЕИБ следва да остане 
привилегирован партньор по 
изпълнението в рамките на раздел „ЕС“ 
на фонда InvestEU. В допълнение към 
групата на ЕИБ, националните 
насърчителни банки или институции 
следва да могат да предлагат 
допълнителен набор от финансови 
продукти, като се има предвид, че 
техният опит и способности на 
национално и регионално равнище биха 
могли да бъдат от полза за постигане на 
максимално въздействие на публичните 
средства върху цялата територия на 
Съюза и за осигуряване на справедлив 
географски баланс на проектите. 
Програмата InvestEU следва да се 
прилага по такъв начин, че да насърчава 
равнопоставените условия на 
конкуренция за по-малките и по-
младите насърчителни банки и 
институции. Освен това следва да е 
възможно други международни 
финансови институции да станат 
партньори по изпълнението, по-
специално когато те представят 
сравнително предимство по отношение 
на специфични експертни познания и 
опит в някои държави членки и когато 
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представляват мажоритарен дял от 
капитала на Съюза. Следва също така да 
бъде възможно за други субекти, 
отговарящи на критериите, посочени 
във Финансовия регламент, да станат 
партньори по изпълнението.

представляват мажоритарен дял от 
капитала на Съюза. Следва също така да 
бъде възможно за други субекти, 
отговарящи на критериите, посочени 
във Финансовия регламент, да станат 
партньори по изпълнението.

Or. en

Изменение 104
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Мортен 
Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Консултантският център 
InvestEU следва да подкрепя 
разработването на стабилен набор от 
инвестиционни проекти във всеки 
компонент на политиката чрез 
консултативни инициативи, които се 
изпълняват от групата на ЕИБ или от 
други консултативни партньори, или се 
изпълняват пряко от Комисията. 
Консултантският център InvestEU 
следва да насърчава географската 
диверсификация с цел да допринесат за 
постигането на целите на Съюза за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване и за 
намаляване на регионалните различия. 
Консултантският център InvestEU 
следва да отделя особено внимание на 
обединяването на малки по размер 
проекти в по-големи портфейли. 
Комисията, групата на ЕИБ и други 
консултативни партньори следва да си 
сътрудничат тясно с цел гарантиране на 
ефикасност, полезни взаимодействия и 
ефективно географско покритие на 
подкрепата в целия Съюз, като се вземат 
предвид опитът и местният капацитет на 
партньорите по изпълнението на място, 

(55) Консултантският център 
InvestEU следва да подкрепя 
разработването на стабилен набор от 
инвестиционни проекти във всеки 
компонент на политиката чрез 
консултативни инициативи, които се 
изпълняват от групата на ЕИБ или от 
други консултативни партньори, или се 
изпълняват пряко от Комисията. 
Консултантският център InvestEU 
следва да насърчава географската 
диверсификация с цел да допринесат за 
постигането на целите на Съюза за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване и за 
намаляване на регионалните различия, 
включително възможността за 
даване на приоритет на по-слабо 
развитите региони при 
разпределянето на техническа 
подкрепа и помощ. Консултантският 
център InvestEU следва да отделя 
особено внимание на обединяването на 
малки по размер проекти в по-големи 
портфейли. Комисията, групата на ЕИБ 
и други консултативни партньори 
следва да си сътрудничат тясно с цел 
гарантиране на ефикасност, полезни 
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както и европейски консултантски 
център по инвестиционни въпроси, 
създаден съгласно Регламент (ЕС) 
2015/1017 на Европейския парламент и 
Съвета34. Освен това консултантският 
център InvestEU следва да осигури 
централна входна точка за помощта за 
разработване на проекти, предоставяна 
по негова линия, на публични органи и 
на организатори на проекти.

взаимодействия и ефективно географско 
покритие на подкрепата в целия Съюз, 
като се вземат предвид опитът и 
местният капацитет на партньорите по 
изпълнението на място, както и 
европейски консултантски център по 
инвестиционни въпроси, създаден 
съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017 на 
Европейския парламент и Съвета34. 
Освен това консултантският център 
InvestEU следва да осигури централна 
входна точка за помощта за 
разработване на проекти, предоставяна 
по негова линия, на публични органи и 
на организатори на проекти.

_________________ _________________
34 Регламент (ЕС) 2015/1017 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 юни 2015 г. за Европейския фонд за 
стратегически инвестиции, Европейския 
консултантски център по 
инвестиционни въпроси и Европейския 
портал за инвестиционни проекти и за 
изменение на регламенти (ЕС) № 
1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 
1).

34 Регламент (ЕС) 2015/1017 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 юни 2015 г. за Европейския фонд за 
стратегически инвестиции, Европейския 
консултантски център по 
инвестиционни въпроси и Европейския 
портал за инвестиционни проекти и за 
изменение на регламенти (ЕС) № 
1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 
1).

Or. en

Изменение 105
Ева Каили, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, 
Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) В контекста на фонда InvestEU 
има нужда да се предостави подкрепа за 
изготвяне на проекти и изграждане на 
капацитет за разработване на 
организационния капацитет и на 
дейностите за развитие на пазара, които 

(59) В контекста на фонда InvestEU и 
с цел да се противодейства на 
неефективността на пазара от 
страна на търсенето на 
инструмента, има нужда да се 
разшири техническата помощ и да се 
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са необходими за създаване на 
качествени проекти. Тази подкрепа 
следва също така да е насочена към 
финансови посредници, които са от 
ключово значение, за да се помогне на 
малките предприятия да получат достъп 
до финансиране и да реализират пълния 
си потенциал. Освен това целта на 
консултантската подкрепа е да се 
създадат условия за разширяване на 
потенциалния брой на допустимите 
получатели в зараждащи се пазарни 
сегменти, по-специално когато малкият 
размер на отделните проекти увеличава 
значително разходите по трансакциите 
на равнище проекти, например 
екосистемата за социално финансиране, 
включително филантропските 
организации, или за секторите на 
културата и творчеството. Подкрепата 
за изграждане на капацитет следва да 
бъде допълваща и да придружава 
действията, предприети по линия на 
други програми на Съюза, които 
обхващат конкретни области на 
политиката. Следва също така да се 
положат усилия с цел подкрепа за 
изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
организации и органи.

предостави подкрепа за изготвяне на 
проекти и генериране на предложения 
за инвестиции, особено в държавите 
членки и регионите, които не 
разполагат с национални 
насърчителни банки или технически 
експерти за разработването на 
проекти и създаване на 
инвестиционни платформи, и 
изграждане на капацитет за 
разработване на организационния 
капацитет и на дейностите за развитие 
на пазара, които са необходими за 
създаване на качествени проекти Тази 
подкрепа следва също така да е 
насочена към финансови посредници, 
които са от ключово значение, за да се 
помогне на малките предприятия да 
получат достъп до финансиране и да 
реализират пълния си потенциал. Освен 
това целта на консултантската подкрепа 
е да се създадат условия за разширяване 
на потенциалния брой на допустимите 
получатели в зараждащи се пазарни 
сегменти, по-специално когато малкият 
размер на отделните проекти увеличава 
значително разходите по трансакциите 
на равнище проекти, например 
екосистемата за социално финансиране, 
включително филантропските 
организации, или за секторите на 
културата и творчеството. Подкрепата 
за изграждане на капацитет следва да 
бъде допълваща и да придружава 
действията, предприети по линия на 
други програми на Съюза, които 
обхващат конкретни области на 
политиката. Следва също така да се 
положат усилия с цел подкрепа за 
изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
организации и органи.

Or. en

Изменение 106
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Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) В контекста на фонда InvestEU 
има нужда да се предостави подкрепа за 
изготвяне на проекти и изграждане на 
капацитет за разработване на 
организационния капацитет и на 
дейностите за развитие на пазара, които 
са необходими за създаване на 
качествени проекти. Тази подкрепа 
следва също така да е насочена към 
финансови посредници, които са от 
ключово значение, за да се помогне на 
малките предприятия да получат достъп 
до финансиране и да реализират пълния 
си потенциал. Освен това целта на 
консултантската подкрепа е да се 
създадат условия за разширяване на 
потенциалния брой на допустимите 
получатели в зараждащи се пазарни 
сегменти, по-специално когато малкият 
размер на отделните проекти увеличава 
значително разходите по трансакциите 
на равнище проекти, например 
екосистемата за социално финансиране, 
включително филантропските 
организации, или за секторите на 
културата и творчеството. Подкрепата 
за изграждане на капацитет следва да 
бъде допълваща и да придружава 
действията, предприети по линия на 
други програми на Съюза, които 
обхващат конкретни области на 
политиката. Следва също така да се 
положат усилия с цел подкрепа за 
изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
организации и органи.

(59) В контекста на фонда InvestEU 
има нужда да се предостави подкрепа за 
изготвяне на проекти и изграждане на 
капацитет за разработване на 
организационния капацитет и на 
дейностите за развитие на пазара, които 
са необходими за създаване на 
качествени проекти. Тази подкрепа 
следва също така да е насочена към 
финансови посредници, които са от 
ключово значение, за да се помогне на 
малките предприятия и други 
участници, включително общности и 
местни органи, да получат достъп до 
финансиране и да реализират пълния си 
потенциал, по-специално в областта 
на енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми 
източници. Освен това целта на 
консултантската подкрепа е да се 
създадат условия за разширяване на 
потенциалния брой на допустимите 
получатели в зараждащи се пазарни 
сегменти, по-специално когато малкият 
размер на отделните проекти увеличава 
значително разходите по трансакциите 
на равнище проекти, например 
екосистемата за социално финансиране, 
включително филантропските 
организации, или за секторите на 
културата и творчеството. Подкрепата 
за изграждане на капацитет следва да 
бъде допълваща и да придружава 
действията, предприети по линия на 
други програми на Съюза, които 
обхващат конкретни области на 
политиката. Следва също така да се 
положат усилия с цел подкрепа за 
изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
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организации и органи.

Or. en

Изменение 107
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) В контекста на фонда InvestEU 
има нужда да се предостави подкрепа за 
изготвяне на проекти и изграждане на 
капацитет за разработване на 
организационния капацитет и на 
дейностите за развитие на пазара, които 
са необходими за създаване на 
качествени проекти. Тази подкрепа 
следва също така да е насочена към 
финансови посредници, които са от 
ключово значение, за да се помогне на 
малките предприятия да получат достъп 
до финансиране и да реализират пълния 
си потенциал. Освен това целта на 
консултантската подкрепа е да се 
създадат условия за разширяване на 
потенциалния брой на допустимите 
получатели в зараждащи се пазарни 
сегменти, по-специално когато малкият 
размер на отделните проекти увеличава 
значително разходите по трансакциите 
на равнище проекти, например 
екосистемата за социално финансиране, 
включително филантропските 
организации, или за секторите на 
културата и творчеството. Подкрепата 
за изграждане на капацитет следва да 
бъде допълваща и да придружава 
действията, предприети по линия на 
други програми на Съюза, които 
обхващат конкретни области на 
политиката. Следва също така да се 
положат усилия с цел подкрепа за 

(59) В контекста на фонда InvestEU 
има нужда да се предостави подкрепа за 
изготвяне на проекти и изграждане на 
капацитет за разработване на 
организационния капацитет и на 
дейностите за развитие на пазара, които 
са необходими за създаване на 
качествени проекти. Тази подкрепа 
следва също така да е насочена към 
финансови посредници, които са от 
ключово значение, за да се помогне на 
малките предприятия да получат достъп 
до финансиране и да реализират пълния 
си потенциал, и следва да включва 
техническа помощ, особено за 
държавите членки със слаби 
финансови екосистеми. Освен това 
целта на консултантската подкрепа е да 
се създадат условия за разширяване на 
потенциалния брой на допустимите 
получатели в зараждащи се пазарни 
сегменти, по-специално когато малкият 
размер на отделните проекти увеличава 
значително разходите по трансакциите 
на равнище проекти, например 
екосистемата за социално финансиране, 
включително филантропските 
организации, или за секторите на 
културата и творчеството. Подкрепата 
за изграждане на капацитет следва да 
бъде допълваща и да придружава 
действията, предприети по линия на 
други програми на Съюза, които 
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изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
организации и органи.

обхващат конкретни области на 
политиката. Следва също така да се 
положат усилия с цел подкрепа за 
изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
организации и органи.

Or. en

Изменение 108
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) В контекста на фонда InvestEU 
има нужда да се предостави подкрепа за 
изготвяне на проекти и изграждане на 
капацитет за разработване на 
организационния капацитет и на 
дейностите за развитие на пазара, които 
са необходими за създаване на 
качествени проекти. Тази подкрепа 
следва също така да е насочена към 
финансови посредници, които са от 
ключово значение, за да се помогне на 
малките предприятия да получат достъп 
до финансиране и да реализират пълния 
си потенциал. Освен това целта на 
консултантската подкрепа е да се 
създадат условия за разширяване на 
потенциалния брой на допустимите 
получатели в зараждащи се пазарни 
сегменти, по-специално когато малкият 
размер на отделните проекти увеличава 
значително разходите по трансакциите 
на равнище проекти, например 
екосистемата за социално финансиране, 
включително филантропските 
организации, или за секторите на 
културата и творчеството. Подкрепата 
за изграждане на капацитет следва да 
бъде допълваща и да придружава 

(59) В контекста на фонда InvestEU 
има нужда да се предостави подкрепа за 
изготвяне на проекти и изграждане на 
капацитет за разработване на 
организационния капацитет и на 
дейностите за развитие на пазара, които 
са необходими за създаване на 
качествени проекти. Тази подкрепа 
следва също така да е насочена към 
финансови посредници, които са от 
ключово значение, за да се помогне на 
малките и средните предприятия да 
получат достъп до финансиране и да 
реализират пълния си потенциал. Освен 
това целта на консултантската подкрепа 
е да се създадат условия за разширяване 
на потенциалния брой на допустимите 
получатели в зараждащи се пазарни 
сегменти, по-специално когато малкият 
размер на отделните проекти увеличава 
значително разходите по трансакциите 
на равнище проекти, например 
екосистемата за социално финансиране, 
включително филантропските 
организации, или за секторите на 
културата и творчеството. Подкрепата 
за изграждане на капацитет следва да 
бъде допълваща и да придружава 
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действията, предприети по линия на 
други програми на Съюза, които 
обхващат конкретни области на 
политиката. Следва също така да се 
положат усилия с цел подкрепа за 
изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
организации и органи.

действията, предприети по линия на 
други програми на Съюза, които 
обхващат конкретни области на 
политиката. Следва също така да се 
положат усилия с цел подкрепа за 
изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
организации и органи.

Or. en

Изменение 109
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) В контекста на фонда InvestEU 
има нужда да се предостави подкрепа за 
изготвяне на проекти и изграждане на 
капацитет за разработване на 
организационния капацитет и на 
дейностите за развитие на пазара, които 
са необходими за създаване на 
качествени проекти. Тази подкрепа 
следва също така да е насочена към 
финансови посредници, които са от 
ключово значение, за да се помогне на 
малките предприятия да получат достъп 
до финансиране и да реализират пълния 
си потенциал. Освен това целта на 
консултантската подкрепа е да се 
създадат условия за разширяване на 
потенциалния брой на допустимите 
получатели в зараждащи се пазарни 
сегменти, по-специално когато малкият 
размер на отделните проекти увеличава 
значително разходите по трансакциите 
на равнище проекти, например 
екосистемата за социално финансиране, 
включително филантропските 
организации, или за секторите на 
културата и творчеството. Подкрепата 
за изграждане на капацитет следва да 

(59) В контекста на фонда InvestEU 
има нужда да се предостави подкрепа за 
изготвяне на проекти и изграждане на 
капацитет за разработване на 
организационния капацитет и на 
дейностите за развитие на пазара, които 
са необходими за създаване на 
качествени проекти. Тази подкрепа 
следва също така да е насочена към 
финансови посредници, които са от 
ключово значение, за да се помогне на 
малките предприятия да получат достъп 
до финансиране и да реализират пълния 
си потенциал. Освен това целта на 
консултантската подкрепа е да се 
създадат условия за разширяване на 
потенциалния брой на допустимите 
получатели в зараждащи се пазарни 
сегменти, по-специално когато малкият 
размер на отделните проекти увеличава 
значително разходите по трансакциите 
на равнище проекти, например 
екосистемата за социално финансиране, 
или за секторите на културата и 
творчеството. Подкрепата за изграждане 
на капацитет следва да бъде допълваща 
и да придружава действията, 
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бъде допълваща и да придружава 
действията, предприети по линия на 
други програми на Съюза, които 
обхващат конкретни области на 
политиката. Следва също така да се 
положат усилия с цел подкрепа за 
изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
организации и органи.

предприети по линия на други програми 
на Съюза, които обхващат конкретни 
области на политиката. Следва също 
така да се положат усилия с цел 
подкрепа за изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
организации и органи.

Or. en

Изменение 110
Ева Каили, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Съображение 59 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59a) Освен това всеки опит за 
мобилизиране на национално 
публично финансиране за започване на 
проекти се счита за полезно и за 
положителен стимул за по-
нататъшното акумулиране на 
капитал — особено при 
инфраструктурни и трансгранични 
проекти. За да се стимулират 
допълнителните вноски от 
държавите членки в 
инфраструктурни и трансгранични 
проекти, би било от стратегическо 
значение да се позволи изключването 
на сумите, инвестирани от 
държавите членки в проекти по 
InvestEU, от докладването им в 
изчисленията по Пакта за 
стабилност и растеж — в дух, 
подобен на бюджетните корекции, 
които вече бяха извършени след 
началото на пандемията.

Or. en
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Изменение 111
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) В съответствие с Регламент 
[Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване] и в рамките на 
определените в него ресурси следва да 
се предприемат мерки за възстановяване 
и устойчивост по линия на InvestEU, за 
да се преодолее безпрецедентното 
отражение на породената от COVID-19 
криза. Тези допълнителни ресурси 
следва да се използват по начин, който 
да гарантира спазването на сроковете, 
предвидени в Регламент [ЕURI].

(61) В съответствие с Регламент 
[Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване] и в рамките на 
определените в него ресурси следва да 
се предприемат мерки за възстановяване 
и устойчивост по линия на InvestEU, за 
да се преодолее безпрецедентното 
отражение на породената от COVID-19 
криза и да предоставят на 
европейските граждани дългосрочни 
екологични и социални ползи, като 
висококачествени, дългосрочни 
работни места и обществена 
инфраструктура, включително като 
се подкрепя устойчивият и цифров 
преход на предприятията. Тези 
допълнителни ресурси следва да се 
използват по начин, който да гарантира 
спазването на сроковете, предвидени в 
Регламент [ЕURI].

Or. en

Изменение 112
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, 
Лукаш Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) В съответствие с Регламент 
[Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване] и в рамките на 
определените в него ресурси следва да 
се предприемат мерки за възстановяване 
и устойчивост по линия на InvestEU, за 

(61) В съответствие с Регламент 
[Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване] и в рамките на 
определените в него ресурси следва да 
се предприемат мерки за възстановяване 
и устойчивост по линия на InvestEU, за 
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да се преодолее безпрецедентното 
отражение на породената от COVID-19 
криза. Тези допълнителни ресурси 
следва да се използват по начин, който 
да гарантира спазването на сроковете, 
предвидени в Регламент [ЕURI].

да се преодолее безпрецедентното 
отражение на породената от COVID-19 
криза и, в съответствие с целите на 
компонента за стратегически 
европейски инвестиции, да се 
подкрепят дългосрочният растеж, 
качествената заетост и 
конкурентоспособността в световен 
мащаб. Тези допълнителни ресурси 
следва да се използват по начин, който 
да гарантира спазването на сроковете, 
предвидени в Регламент [ЕURI].

Or. en

Изменение 113
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „важен проект от 
общоевропейски интерес“ означава 
проект, който изпълнява всички 
критерии, посочени в Съобщението на 
Комисията „Критерии за анализа на 
съвместимостта с вътрешния пазар на 
държавна помощ за насърчаване 
изпълнението на важни проекти от 
общоевропейски интерес“ (ОВ C 188, 
20.6.2014 г., стр. 4) или във всяко негово 
последващо преразглеждане;

(15) „важен проект от 
общоевропейски интерес“ означава 
проект, който изпълнява всички 
критерии, посочени в Съобщението на 
Комисията „Критерии за анализа на 
съвместимостта с вътрешния пазар на 
държавна помощ за насърчаване 
изпълнението на важни проекти от 
общоевропейски интерес“ (ОВ C 188, 
20.6.2014 г., стр. 4) или във всяко негово 
последващо преразглеждане, в 
съответствие с целите на Съюза в 
областта на климата и околната 
среда, като се обърне специално 
внимание на Регламент (ЕС) 
2020/8521а и на повишената 
прозрачност при тяхното 
изпълнение;

_________________
1a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
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рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 114
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) принципът за ненанасяне на 
значителни вреди означава 
въздържане от нанасяне на 
„значителни вреди за екологичните 
цели“, както е определено в член 17 
от Регламент (ЕС) 2020/8521а;
_________________
1a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 115
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата 
InvestEU е да подпомогне постигането 

1. Общата цел на програмата 
InvestEU е да подпомогне постигането 
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на целите на политиката на Съюза 
посредством операции по финансиране 
и инвестиране, които допринасят за:

на целите на политиката на Съюза 
посредством операции по финансиране 
и инвестиране, които съответстват 
напълно на целите на Съюза в 
областта на климата, и по-специално 
с Европейския законодателен акт за 
климата1а, целта за неутралност по 
отношение на климата, с 
критериите, предвидени в Регламент 
(ЕС) 2020/8521б и целите на Зеления 
пакт, както и целите по отношение 
на биологичното разнообразие, и 
които допринасят за:

_________________
1a Регламент (ЕС) № 2020/XXX за 
създаване на рамка за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата. 
1б Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 116
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) растежа и заетостта в 
икономиката на Съюза, устойчивостта 
на икономиката на Съюза и нейното 
екологично измерение и измерение, 
свързано с климата, които 
допринасят за постигането на 
целите за устойчиво развитие и 
целите на Парижкото споразумение 
относно изменението на климата и 
за създаването на висококачествени 

б) растежа и заетостта в 
икономиката на Съюза, устойчивостта 
на икономиката на Съюза и създаването 
на висококачествени работни места;
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работни места;

Or. en

Изменение 117
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социалната устойчивост, 
приобщаването и иновативността на 
Съюза;

в) суверенитета и 
стратегическата автономност на 
Съюза, социалната устойчивост, 
приобщаването и иновативността на 
Съюза;

Or. en

Изменение 118
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаването на научния и 
технологичния напредък, културата, 
образованието и обучението;

г) насърчаването на научния и 
технологичния напредък, културата, 
образованието, обучението и развитие 
на уменията;

Or. en

Изменение 119
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката на 
Съюза след кризата, причинена от 
пандемията от COVID-19, като се 
защитават и укрепват нейните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност и се поддържат и подсилват 
дейностите от стратегическо значение за 
Съюза във връзка с критичната 
инфраструктура, преобразяващите 
технологии, преломните иновации и 
суровините за предприятията и 
потребителите.

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката на 
Съюза след кризата, причинена от 
пандемията от COVID-19, в пълно 
съответствие с целите на Съюза в 
областта на климата, и по-специално 
с Европейския законодателен акт за 
климата1а, целта за неутралност по 
отношение на климата, с 
критериите, предвидени в Регламент 
(ЕС) 2020/852 1б и целите на Зеления 
пакт, както и целите по отношение 
на биологичното разнообразие, така 
че да се защитават и укрепят нейните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност, климатичния и цифровия 
преход, инвестициите, които 
повишават устойчивостта, в 
съответствие с определението в 
приложение Va (ново), и да се 
поддържат и подсилват дейностите от 
стратегическо значение за Съюза във 
връзка с критичната инфраструктура, 
преобразяващите технологии, 
преломните иновации и суровините

_________________
1a Регламент (ЕС) № 2020/XXX за 
създаване на рамка за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата 
1б  Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 120
Иво Христов
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката на 
Съюза след кризата, причинена от 
пандемията от COVID-19, като се 
защитават и укрепват нейните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност и се поддържат и подсилват 
дейностите от стратегическо значение за 
Съюза във връзка с критичната 
инфраструктура, преобразяващите 
технологии, преломните иновации и 
суровините за предприятията и 
потребителите.

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката на 
Съюза след кризата, причинена от 
пандемията от COVID-19, като се 
защитават и укрепват нейните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност и се поддържат и подсилват 
дейностите от стратегическо значение за 
Съюза във връзка с критичната 
инфраструктура, включително 
технологии и научни изследвания за 
киберсигурност и предотвратяване на 
риска във връзка с разгръщането на 5G 
мрежи, преобразяващите технологии, 
преломните иновации и суровините за 
предприятията и потребителите.

Or. en

Изменение 121
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, 
Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан Ника, Джозиан Кутаяр

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката на 
Съюза след кризата, причинена от 
пандемията от COVID-19, като се 
защитават и укрепват нейните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност и се поддържат и подсилват 
дейностите от стратегическо значение за 
Съюза във връзка с критичната 
инфраструктура, преобразяващите 
технологии, преломните иновации и 
суровините за предприятията и 
потребителите.

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката на 
Съюза след кризата, причинена от 
пандемията от COVID-19, като се 
защитават и укрепват нейните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност и се поддържат и подсилват 
дейностите от стратегическо значение за 
Съюза във връзка с критичната 
инфраструктура, иновационни 
екосистеми за развитие на 
технологичното предприемачество 
при изграждане на преобразяващите 
технологии и ускоряване на трансфера 
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на технологии,  преломните иновации 
и суровините за предприятията и 
потребителите.

Or. en

Изменение 122
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе, Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката на 
Съюза след кризата, причинена от 
пандемията от COVID-19, като се 
защитават и укрепват нейните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност и се поддържат и подсилват 
дейностите от стратегическо значение за 
Съюза във връзка с критичната 
инфраструктура, преобразяващите 
технологии, преломните иновации и 
суровините за предприятията и 
потребителите.

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката на 
Съюза, и по-специално на МСП, след 
кризата, причинена от пандемията от 
COVID-19, като се защитават и 
укрепват нейните промишлени 
екосистеми и стратегически вериги за 
създаване на стойност и се създават, 
поддържат и подсилват дейностите от 
стратегическо значение за Съюза във 
връзка със суровините, критичната 
инфраструктура, преобразяващите 
технологии, преломните иновации и 
суровините за предприятията и 
потребителите.

Or. en

Изменение 123
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката на 

ж) устойчивото, пропорционално и 
приобщаващо възстановяване на 
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Съюза след кризата, причинена от 
пандемията от COVID-19, като се 
защитават и укрепват нейните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност и се поддържат и подсилват 
дейностите от стратегическо значение за 
Съюза във връзка с критичната 
инфраструктура, преобразяващите 
технологии, преломните иновации и 
суровините за предприятията и 
потребителите.

икономиката на Съюза след кризата, 
причинена от пандемията от COVID-19, 
като се защитават и укрепват нейните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност и се поддържат и подсилват 
дейностите от стратегическо значение за 
Съюза във връзка с критичната 
инфраструктура, преобразяващите 
технологии, преломните иновации и 
суровините за предприятията и 
потребителите.

Or. en

Изменение 124
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да увеличава достъпа до 
финансиране и наличието на 
финансиране за МСП и за малките 
дружества със средна пазарна 
капитализация и да подобрява 
глобалната конкурентоспособност на 
тези МСП;

в) да увеличава достъпа до 
финансиране и наличието на 
финансиране за МСП и за малките 
дружества със средна пазарна 
капитализация и да подобрява 
глобалната конкурентоспособност на 
тези МСП в областите, посочени в 
член 7, параграф 1, буква в);

Or. en

Изменение 125
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш 
Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да увеличава достъпа до 
финансиране и наличието на 

в) да увеличава достъпа до 
финансиране и наличието на 
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финансиране за МСП и за малките 
дружества със средна пазарна 
капитализация и да подобрява 
глобалната конкурентоспособност на 
тези МСП;

финансиране за МСП и за малките 
дружества със средна пазарна 
капитализация и да подобрява 
глобалната конкурентоспособност на 
тези нови предприятия, МСП и 
малките дружества със средна 
пазарна капитализация;

Or. en

Изменение 126
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да увеличава достъпа до 
финансиране и наличието на 
финансиране за МСП и за малките 
дружества със средна пазарна 
капитализация и да подобрява 
глобалната конкурентоспособност на 
тези МСП;

в) да увеличава достъпа до 
финансиране и наличието на 
финансиране за МСП и да подобрява 
глобалната конкурентоспособност на 
тези МСП;

Or. en

Изменение 127
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да подкрепя операциите по 
финансиране и инвестиране в секторите 
по член 7, параграф 1, буква д), за да се 
поддържа и подсилва стратегическата 
автономност на Съюза и на неговата 
икономика.

д) да подкрепя операциите по 
финансиране и инвестиране в секторите 
по член 7, параграф 1, буква д), за да се 
поддържа и подсилва стратегическата 
автономност и устойчивост на Съюза 
и на неговата икономика в 
съответствие със 
законодателството в областта на 
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енергетиката и климата и целите в 
областта на енергетиката и 
климата за 2030 г. и 2050 г., 
Европейския стълб на социалните 
права, целите на зеления и цифровия 
преход, технологичната 
автономност, устойчивия и 
приобщаващ растеж, 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, 
създаването на качествени работни 
места, както и научните изследвания 
и иновациите.

Or. en

Изменение 128
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, 
Лукаш Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да подкрепя операциите по 
финансиране и инвестиране в секторите 
по член 7, параграф 1, буква д), за да се 
поддържа и подсилва стратегическата 
автономност на Съюза и на неговата 
икономика.

д) да подкрепя операциите по 
финансиране и инвестиране, 
включително частни дялови 
инвестиции и фондове за рискови 
капитали, в секторите по член 7, 
параграф 1, буква д), за да се поддържа 
и подсилва стратегическата 
автономност и 
конкурентоспособността на Съюза и 
на неговата икономика в световен 
мащаб.

Or. en

Изменение 129
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да подкрепя операциите по 
финансиране и инвестиране в секторите 
по член 7, параграф 1, буква д), за да се 
поддържа и подсилва 
стратегическата автономност на 
Съюза и на неговата икономика.

д) да подкрепя операциите по 
финансиране и инвестиране в секторите 
по член 7, параграф 1, буква д), за да се 
поддържа и подсилва устойчивостта 
на Съюза и на неговата икономика.

Or. en

Изменение 130
Роберт Хайшел, Ева Каили, Лукаш Кохут, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Николас Гонсалес Касарес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да увеличи достъпа и 
наличието на финансиране за 
дружествата и МСП, които 
допринасят за целите в областта на 
климата и енергетиката или които 
отговарят на таксономията, и да 
одобри целта за постигането до 
2050 г. на неутралност по отношение 
на климата.

Or. en

Изменение 131
Роберт Хайшел, Ева Каили, Лукаш Кохут, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Николас Гонсалес Касарес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) да увеличи достъпа и 
наличието на финансиране за 
дружествата и МСП, които поемат 
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ангажимент за запазването или 
създаването на устойчиви и 
качествени работни места в рамките 
на своите дейности в Съюза, като 
същевременно поддържат и 
разширяват възможностите за 
заетост с цел избягване на 
социалното изключване;

Or. en

Изменение 132
Роберт Хайшел, Ева Каили, Лукаш Кохут, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Николас Гонсалес Касарес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 133
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Гаранцията от ЕС за целите на 
раздел „ЕС“, посочен в член 8, параграф 
1, буква а), е в размер на 
75 153 850 000 EUR (по текущи цени). 
Тя се провизира при ставка от 45 %. 
Сумата, посочена в член 34, параграф 3, 
първа алинея, буква а), се взема предвид 
и за приноса към провизирането, 

1. Гаранцията от ЕС за целите на 
раздел „ЕС“, посочен в член 8, параграф 
1, буква а), е в размер на 75 153 860 
000 EUR (по текущи цени). Тя се 
провизира при ставка от 45%. Сумата, 
посочена в член 34, параграф 3, първа 
алинея, буква а), се взема предвид и за 
приноса към провизирането, 
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произтичащо от този процент на 
провизиране.

произтичащо от този процент на 
провизиране.

(Необходимо е, за да се запази 
последователност с цифрите, 
представени в приложение 1.)

Or. en

Изменение 134
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сума в размер на 31 153 850 000 EUR 
(по текущи цени) от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се разпределя 
за операциите за изпълнение на мерките 
по член 2 от Регламент [EURI] за целите 
по член 3, параграф 2, буква д).

Сума в размер на 31 153 850 000 EUR 
(по текущи цени) от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се разпределя 
за операциите за изпълнение на мерките 
по член 2 от Регламент [EURI] за целите 
по член 3, параграф 2, буква д). Тази 
сума следва да даде приоритет на 
инициативи, допринасящи за 
спасяването на човешки живот в 
краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен план, и да задели дял от 
поне 25% за проекти в областта на 
енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми 
източници, за да се задейства 
инициативата на ЕС за реновиране на 
сградите, инициатива за соларни 
покриви (Solar Roosftop) и за подкрепа 
на стратегията за възобновяеми 
енергийни източници в морето, както 
и за осигуряване на подходяща 
подкрепа за предизвикателствата, 
свързани с борбата с изменението на 
климата и цифровизацията.

Or. en
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Обосновка

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Изменение 135
Масимилиано Салини, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сума в размер на 31 153 850 000 EUR 
(по текущи цени) от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се разпределя 
за операциите за изпълнение на мерките 
по член 2 от Регламент [EURI] за целите 
по член 3, параграф 2, буква д).

Сума в размер на 31 153 850 000 EUR 
(по текущи цени) от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се разпределя 
за операциите за изпълнение на мерките 
по член 2 от Регламент [EURI] за целите 
по член 3, параграф 2, буква д). Тази 
сума следва да бъде разпределена 
между инициативи, които могат да 
бъдат в основата на устойчивостта, 
сигурността и 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, като 
същевременно се гарантира 
подходяща подкрепа за мерките в 
областта на климата и цифровия 
преход.

Or. en

Изменение 136
Ева Каили, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
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Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сума в размер на 31 153 850 000 EUR 
(по текущи цени) от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се разпределя 
за операциите за изпълнение на мерките 
по член 2 от Регламент [EURI] за целите 
по член 3, параграф 2, буква д).

Сума в размер на 31 153 850 000 EUR 
(по текущи цени) от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се разпределя 
за операциите за изпълнение на мерките 
по член 2 от Регламент [EURI] за целите 
по член 3, параграф 2, буква д) и с 
убеждението, че икономиката на 
Съюза ще бъде устойчива, ако бъде 
цифрово трансформирана, 
технологично иновативна и 
екологично отговорна.

Or. en

Изменение 137
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сума в размер на 41 500 000 000 EUR 
(по текущи цени) от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се разпределя 
за операциите за изпълнение на мерките 
по член 2 от Регламент [EURI] за целите 
по член 3, параграф 2, букви а)—г).

Сума в размер на 41 500 000 000 EUR 
(по текущи цени) от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се разпределя 
за операциите за изпълнение на мерките 
по член 2 от Регламент [EURI] за целите 
по член 3, параграф 2, букви а)—г), 
като дял от най-малко 25% бъде 
заделен за проекти в областта на 
енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми 
източници.

Or. en

Обосновка

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
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at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience..

Изменение 138
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сума в размер на 41 500 000 000 EUR 
(по текущи цени) от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се разпределя 
за операциите за изпълнение на мерките 
по член 2 от Регламент [EURI] за целите 
по член 3, параграф 2, букви а)—г).

Сума в размер на 41 500 010 000 EUR 
(по текущи цени) от сумата, посочена в 
параграф 1, първа алинея, се разпределя 
за операциите за изпълнение на мерките 
по член 2 от Регламент [EURI] за целите 
по член 3, параграф 2, букви а)—г).

(Необходимо е, за да се запази 
последователност с цифрите, 
представени в приложение 1.)

Or. en

Изменение 139
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Индикативното разпределение на 
гаранцията от ЕС за целите на раздел 
„ЕС“ е посочено в приложение I към 
настоящия регламент. Когато е 
целесъобразно, Комисията може да 
променя сумите, посочени в 
приложение I, и да увеличава сумата, 

Индикативното разпределение на 
гаранцията от ЕС за целите на раздел 
„ЕС“ е посочено в приложение I към 
настоящия регламент, като 
същевременно дял от най-малко 25% 
се заделя за проекти в областта на 
енергийната ефективност и 
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посочена в първа алинея, с максимум 
15 % за всяка цел. Комисията 
информира Европейския парламент и 
Съвета за всяка промяна.

енергията от възобновяеми 
източници за всеки компонент на 
политиката. Когато е целесъобразно, 
Комисията може да променя сумите, 
посочени в приложение I с максимум 
15% за всяка цел. Комисията информира 
Европейския парламент и Съвета за 
всяка промяна.

Or. en

Обосновка

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Изменение 140
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компонент на политиката, 
свързан с устойчивата инфраструктура, 
който включва устойчиви инвестиции в 
областта на транспорта, включително 
мултимодалния транспорт, 
безопасността по пътищата, 
включително в съответствие с целта на 
Съюза за прекратяване на 
пътнотранспортните произшествия с 
фатален изход и тежките телесни 
повреди до 2050 г., ремонта и 
поддръжката на железопътната и 
пътната инфраструктура, енергетиката, 
и по-специално енергията от 

a) компонент на политиката, 
свързан с устойчивата инфраструктура, 
който включва устойчиви инвестиции в 
областта на транспорта, включително 
мултимодалния транспорт, 
безопасността по пътищата, 
включително в съответствие с целта на 
Съюза за прекратяване на 
пътнотранспортните произшествия с 
фатален изход и тежките телесни 
повреди до 2050 г., ремонта и 
поддръжката на железопътната и 
пътната инфраструктура, енергетиката, 
енергийната ефективност в съответствие 
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възобновяеми източници, енергийната 
ефективност в съответствие с рамката в 
областта на енергетиката до 2030 г., 
проектите за обновяване на сгради с 
акцент върху икономиите на енергия и 
интегрирането на сградите в свързани 
енергийни, складови, цифрови и 
транспортни системи, подобряването на 
нивата на взаимна свързаност, 
цифровата свързаност и достъпа, 
включително в селските райони, 
доставката и преработката на суровини, 
космоса, океаните, водите, включително 
вътрешните водни пътища, 
управлението на отпадъците в 
съответствие с йерархията на 
отпадъците и кръговата икономика, 
природата и друга екологична 
инфраструктура, културното 
наследство, туризма, оборудването, 
мобилните активи и внедряването на 
иновативни технологии, които 
допринасят за постигането на целите на 
Съюза, свързани с устойчивостта на 
околната среда или спрямо 
изменението на климата или със 
социалната устойчивост, и които 
отговарят на стандартите на Съюза за 
екологична или социална устойчивост;

с рамката в областта на енергетиката до 
2030 г., проектите за обновяване на 
сгради с акцент върху икономиите на 
енергия и интегрирането на сградите в 
свързани енергийни, складови, цифрови 
и транспортни системи, подобряването 
на нивата на взаимна свързаност, 
цифровата свързаност и достъпа, 
включително в селските райони, 
доставката и преработката на суровини, 
космоса, океаните, водите, включително 
вътрешните водни пътища, 
управлението на отпадъците в 
съответствие с йерархията на 
отпадъците и кръговата икономика, 
природата и друга екологична 
инфраструктура, културното 
наследство, туризма, оборудването, 
мобилните активи и внедряването на 
иновативни технологии, които 
допринасят за постигането на целите на 
Съюза, свързани със социалната 
устойчивост, и които отговарят на 
стандартите на Съюза за социална 
устойчивост;

Or. en

Изменение 141
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) компонент на политиката, 
свързан с устойчивата инфраструктура, 
който включва устойчиви инвестиции в 
областта на транспорта, включително 
мултимодалния транспорт, 
безопасността по пътищата, 
включително в съответствие с целта на 

a) компонент на политиката, 
свързан с устойчивата инфраструктура, 
който включва устойчиви инвестиции в 
областта на транспорта, включително 
мултимодалния транспорт, 
безопасността по пътищата, 
включително в съответствие с целта на 
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Съюза за прекратяване на 
пътнотранспортните произшествия с 
фатален изход и тежките телесни 
повреди до 2050 г., ремонта и 
поддръжката на железопътната и 
пътната инфраструктура, енергетиката, 
и по-специално енергията от 
възобновяеми източници, енергийната 
ефективност в съответствие с рамката в 
областта на енергетиката до 2030 г., 
проектите за обновяване на сгради с 
акцент върху икономиите на енергия и 
интегрирането на сградите в свързани 
енергийни, складови, цифрови и 
транспортни системи, подобряването на 
нивата на взаимна свързаност, 
цифровата свързаност и достъпа, 
включително в селските райони, 
доставката и преработката на суровини, 
космоса, океаните, водите, включително 
вътрешните водни пътища, 
управлението на отпадъците в 
съответствие с йерархията на 
отпадъците и кръговата икономика, 
природата и друга екологична 
инфраструктура, културното 
наследство, туризма, оборудването, 
мобилните активи и внедряването на 
иновативни технологии, които 
допринасят за постигането на целите на 
Съюза, свързани с устойчивостта на 
околната среда или спрямо изменението 
на климата или със социалната 
устойчивост, и които отговарят на 
стандартите на Съюза за екологична или 
социална устойчивост;

Съюза за прекратяване на 
пътнотранспортните произшествия с 
фатален изход и тежките телесни 
повреди до 2050 г., ремонта и 
поддръжката на железопътната и 
пътната инфраструктура, енергетиката, 
и по-специално енергията от 
възобновяеми източници, енергийната 
ефективност в съответствие с рамката в 
областта на енергетиката до 2030 г., 
проектите за обновяване на сгради с 
акцент върху икономиите на енергия и 
интегрирането на сградите в свързани 
енергийни, складови, цифрови и 
транспортни системи, подобряването на 
нивата на взаимна свързаност, 
цифровата свързаност и достъпа, с цел 
да се преодолее цифрово разделение 
между градските и селските райони, 
доставката и преработката на суровини, 
космоса, океаните, водите, включително 
вътрешните водни пътища, 
управлението на отпадъците в 
съответствие с йерархията на 
отпадъците и кръговата икономика, 
природата и друга екологична 
инфраструктура, културното 
наследство, туризма, оборудването, 
мобилните активи и внедряването на 
иновативни технологии, които 
допринасят за постигането на целите на 
Съюза, свързани с устойчивостта на 
околната среда или спрямо изменението 
на климата или със социалната 
устойчивост, и които отговарят на 
стандартите на Съюза за екологична или 
социална устойчивост;

Or. en

Изменение 142
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Пиетро Фиоки, 
Гжегож Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) компонент на политиката, 
свързан с МСП, който включва достъп 
до финансиране и наличие на 
финансиране най-вече за МСП, 
включително за иновативните МСП и за 
МСП, развиващи дейност в културния и 
творческия сектор, както и за малките 
дружества със средна пазарна 
капитализация;

в) компонент на политиката, 
свързан с МСП, който включва достъп 
до финансиране и наличие на 
финансиране най-вече за МСП, 
включително за иновативните МСП и за 
МСП, развиващи дейност в културния, 
творческия и туристическия сектор, 
както и за малките дружества със средна 
пазарна капитализация;

Or. en

Изменение 143
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) компонент на политиката, 
свързан с МСП, който включва достъп 
до финансиране и наличие на 
финансиране най-вече за МСП, 
включително за иновативните МСП и за 
МСП, развиващи дейност в културния и 
творческия сектор, както и за малките 
дружества със средна пазарна 
капитализация;

в) компонент на политиката, 
свързан с МСП, който включва достъп 
до финансиране и наличие на 
финансиране най-вече за МСП, 
включително за иновативните МСП и за 
МСП, развиващи дейност в културния и 
творческия сектор;

Or. en

Изменение 144
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) компонент на политиката, 
свързан със социалните инвестиции и 
уменията, който включва 

г) компонент на политиката, 
свързан със социалните инвестиции и 
уменията, който включва 
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микрофинансирането, финансирането за 
социални предприятия, социалната 
икономика и мерките за насърчаване на 
равенството между половете, уменията, 
образованието, обучението и 
съответните услуги, социалната 
инфраструктура, включително 
здравната и образователната 
инфраструктура и социалните и 
студентските жилища, социалните 
иновации, здравните и дългосрочните 
грижи, приобщаването и достъпността, 
културните и творческите дейности със 
социална цел и интегрирането на 
уязвимите хора, включително 
гражданите на трети държави;

микрофинансирането, финансирането за 
социални предприятия, социалната 
икономика и мерките за насърчаване на 
равенството между половете, уменията, 
образованието, обучението и 
съответните услуги, социалната 
инфраструктура, включително 
здравната и образователната 
инфраструктура и социалните и 
студентските жилища, социалните 
иновации, здравните и дългосрочните 
грижи, приобщаването и достъпността, 
културните и творческите дейности със 
социална цел и интегрирането на 
уязвимите хора;

Or. en

Изменение 145
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе, Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) компонент на политиката, 
свързан със стратегическите европейски 
инвестиции, който включва 
стратегическите инвестиции за 
подкрепа на крайните получатели, които 
са установени в държава членка, 
извършват дейност в Съюза и чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за Съюза, по-специално с оглед на 
зеления и цифровия преход и 
повишаването на устойчивостта в 
една от следните области:

д) компонент на политиката, 
свързан със стратегическите европейски 
инвестиции, който включва 
стратегическите инвестиции за 
подкрепа на крайните получатели, които 
са установени в държава членка, 
извършват дейност в Съюза и чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за Съюза, в съответствие с 
приоритетите, описани в Новата 
стратегия за промишлеността за 
зелена и цифрова Европа, и модела за 
развитие, основан на промишлените 
екосистеми. Компонентът следва да 
подкрепя проекти, които повишават 
конкурентоспособността на 
икономиките на държавите членки, 
насърчават предприемачеството и 
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намаляват зависимостта от уязвими 
вериги на доставки, с оглед на зеления 
и цифровия преход в една от следните 
области:

Or. en

Изменение 146
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) компонент на политиката, 
свързан със стратегическите 
европейски инвестиции, който 
включва стратегическите 
инвестиции за подкрепа на крайните 
получатели, които са установени в 
държава членка, извършват дейност в 
Съюза и чиито дейности са от 
стратегическо значение за Съюза, по-
специално с оглед на зеления и 
цифровия преход и повишаването на 
устойчивостта в една от следните 
области:

д) които не са участвали, не са 
били разследвани, нито наказателно 
преследвани за изпиране на пари, 
финансиране на тероризъм, избягване 
на данъци или отклонение от данъчно 
облагане и чиито дейности са от 
стратегическо значение за Съюза и са в 
съответствие с целта на Съюза за 
неутралност по отношение на 
климата, и целта за 2030 г., залегнала 
в Европейският законодателен акт за 
климата1а, и Регламент (ЕС) 
2020/8521б, както и насърчават 
цифровия преход и повишаването на 
устойчивостта на европейското 
общество и икономика, съгласно 
предвиденото в приложение Va (ново), 
в една от следните области:

_________________
1a Регламент (ЕС) № 2020/XXX за 
създаване на рамка за постигане на 
неутралност по отношение на 
климата.
1б Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
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22.6.2020 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 147
Масимилиано Салини, Карлуш Зориню, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) компонент на политиката, 
свързан със стратегическите европейски 
инвестиции, който включва 
стратегическите инвестиции за 
подкрепа на крайните получатели, които 
са установени в държава членка, 
извършват дейност в Съюза и чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за Съюза, по-специално с оглед на 
зеления и цифровия преход и 
повишаването на устойчивостта в една 
от следните области:

д) компонент на политиката, 
свързан със стратегическите европейски 
инвестиции, който включва 
стратегическите инвестиции за 
подкрепа на крайните получатели, 
включително МСП, които са 
установени в държава членка, 
извършват дейност в Съюза и чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за Съюза, по-специално с оглед на 
зеления и цифровия преход, на 
повишаването на устойчивостта и на 
сигурността на Съюза, в една от 
следните области:

Or. en

Изменение 148
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) компонент на политиката, 
свързан със стратегическите европейски 
инвестиции, който включва 
стратегическите инвестиции за 
подкрепа на крайните получатели, които 
са установени в държава членка, 
извършват дейност в Съюза и чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за Съюза, по-специално с оглед на 
зеления и цифровия преход и 

д) компонент на политиката, 
свързан със стратегическите европейски 
инвестиции, който включва 
стратегическите инвестиции за 
подкрепа на крайните получатели, които 
са установени в държава членка, 
извършват дейност в Съюза и чиито 
дейности са от стратегическо значение 
за Съюза, по-специално с оглед на 
цифровия преход и повишаването на 



PE657.168v01-00 126/186 AM\1212309BG.docx

BG

повишаването на устойчивостта в една 
от следните области:

устойчивостта в една от следните 
области:

Or. en

Изменение 149
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предоставяне на здравни грижи 
от първа необходимост, производство и 
натрупване на складови запаси от 
фармацевтични продукти, медицински 
изделия и медицински консумативи, 
укрепване на капацитета за реагиране 
при здравни кризи и на системата за 
гражданска защита;

i) предоставяне на здравни грижи 
от първа необходимост, производство и 
натрупване на складови запаси от 
фармацевтични продукти, насърчаване 
на устойчиво и етично производство, 
поръчване, управление и 
неизключително лицензиране на 
продукти, които са от значение за 
кризи, като се гарантира тяхната 
финансова достъпност в допълнение с 
други инструменти на Съюза, 
медицински изделия, медицински 
консумативи и защитно оборудване и 
укрепване на капацитета за реагиране 
при здравни кризи и на системата за 
гражданска защита въз основа на 
принципите на широка наличност и 
финансова достъпност на 
продуктите от жизненоважно 
значение при извънредни ситуации в 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 150
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Гжегож 
Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) критична инфраструктура, била 
тя физическа или виртуална, 
включително инфраструктурни 
елементи, установени като критични в 
областта на енергетиката, транспорта, 
околната среда, здравеопазването, 
сигурността на цифровите 
комуникации, 5G, интернета на 
предметите, платформите за онлайн 
услуги, сигурността на изчисленията в 
облак, обработването или съхраняването 
на данни, плащанията и финансовата 
инфраструктура, авиокосмонавтиката, 
отбраната, комуникациите, медиите, 
образованието и обучението, изборната 
инфраструктура и чувствителните 
съоръжения, както и земята и 
недвижимите имоти, които са от 
решаващо значение за използването на 
такава критична инфраструктура;

ii) критична инфраструктура, била 
тя физическа или виртуална, 
включително инфраструктурни 
елементи, установени като критични в 
областта на енергетиката, транспорта, 
околната среда, здравеопазването, 
сигурността на цифровите 
комуникации, 5G и високоскоростните 
електронни съобщителни мрежи, 
интернета на предметите, платформите 
за онлайн услуги, сигурността на 
изчисленията в облак, обработването 
или съхраняването на данни, 
плащанията и финансовата 
инфраструктура, авиокосмонавтиката, 
отбраната, комуникациите, медиите, 
образованието и обучението, изборната 
инфраструктура и чувствителните 
съоръжения, както и земята и 
недвижимите имоти, които са от 
решаващо значение за използването на 
такава критична инфраструктура;

Or. en

Изменение 151
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) критична инфраструктура, била 
тя физическа или виртуална, 
включително инфраструктурни 
елементи, установени като критични в 
областта на енергетиката, транспорта, 
околната среда, здравеопазването, 
сигурността на цифровите 
комуникации, 5G, интернета на 
предметите, платформите за онлайн 
услуги, сигурността на изчисленията в 

ii) критична инфраструктура, била 
тя физическа или виртуална, 
включително инфраструктурни 
елементи, установени като критични в 
областта на енергетиката, транспорта, 
околната среда, здравеопазването, 
сигурността на цифровите 
комуникации, 5G, интернета на 
предметите, платформите за онлайн 
услуги, сигурността на изчисленията в 
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облак, обработването или съхраняването 
на данни, плащанията и финансовата 
инфраструктура, авиокосмонавтиката, 
отбраната, комуникациите, медиите, 
образованието и обучението, изборната 
инфраструктура и чувствителните 
съоръжения, както и земята и 
недвижимите имоти, които са от 
решаващо значение за използването на 
такава критична инфраструктура;

облак, обработването или съхраняването 
на данни, публичната администрация, 
плащанията и финансовата 
инфраструктура, авиокосмонавтиката, 
отбраната, комуникациите, медиите, 
образованието и обучението, изборната 
инфраструктура и чувствителните 
съоръжения, сигурността, 
жилищното настаняване, както и 
земята и недвижимите имоти, които са 
от решаващо значение за използването 
на такава критична инфраструктура;

Or. en

Изменение 152
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) критична инфраструктура, била 
тя физическа или виртуална, 
включително инфраструктурни 
елементи, установени като критични в 
областта на енергетиката, транспорта, 
околната среда, здравеопазването, 
сигурността на цифровите 
комуникации, 5G, интернета на 
предметите, платформите за онлайн 
услуги, сигурността на изчисленията в 
облак, обработването или съхраняването 
на данни, плащанията и финансовата 
инфраструктура, авиокосмонавтиката, 
отбраната, комуникациите, медиите, 
образованието и обучението, изборната 
инфраструктура и чувствителните 
съоръжения, както и земята и 
недвижимите имоти, които са от 
решаващо значение за използването на 
такава критична инфраструктура;

ii) критична инфраструктура, била 
тя физическа или виртуална, 
включително инфраструктурни 
елементи, установени като критични в 
областта на енергетиката, публичния 
транспорт и активната мобилност, 
околната среда, водите, 
здравеопазването, сигурността на 
цифровите комуникации и мрежи, 
интернета на предметите, платформите 
за онлайн услуги, сигурността на 
изчисленията в облак, обработването 
или съхраняването на данни, 
плащанията и финансовата 
инфраструктура, авиокосмонавтиката, 
сигурността, комуникациите, медиите, 
образованието и обучението, изборната 
инфраструктура и чувствителните 
съоръжения, както и земята и 
недвижимите имоти, които са от 
решаващо значение за използването на 
такава критична инфраструктура;
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Or. en

Изменение 153
Ева Каили, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, 
Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) критична инфраструктура, била 
тя физическа или виртуална, 
включително инфраструктурни 
елементи, установени като критични в 
областта на енергетиката, транспорта, 
околната среда, здравеопазването, 
сигурността на цифровите 
комуникации, 5G, интернета на 
предметите, платформите за онлайн 
услуги, сигурността на изчисленията в 
облак, обработването или съхраняването 
на данни, плащанията и финансовата 
инфраструктура, авиокосмонавтиката, 
отбраната, комуникациите, медиите, 
образованието и обучението, изборната 
инфраструктура и чувствителните 
съоръжения, както и земята и 
недвижимите имоти, които са от 
решаващо значение за използването на 
такава критична инфраструктура;

ii) критична инфраструктура, била 
тя физическа, аналогова или цифрова, 
включително инфраструктурни 
елементи, установени като критични в 
областта на енергетиката, транспорта, 
околната среда, здравеопазването, 
сигурността на цифровите 
комуникации, 5G, интернета на 
предметите, платформите за онлайн 
услуги, сигурността на периферните 
изчисления и изчисленията в облак, 
обработването или съхраняването на 
данни, плащанията и финансовата 
инфраструктура, авиокосмонавтиката, 
отбраната, комуникациите, медиите, 
образованието и обучението, изборната 
инфраструктура и чувствителните 
съоръжения, както и земята и 
недвижимите имоти, които са от 
решаващо значение за използването на 
такава критична инфраструктура;

Or. en

Изменение 154
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе, Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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iia) способности от решаващо 
значение за ранното откриване и 
координирания институционален и 
икономически отговор в случаи на 
рискове от криза, както и за 
разработване на решения за 
непрекъснатост на стопанската 
дейност и на услугите за основни 
публични и частни институции и 
сектори;

Or. en

Изменение 155
Шон Кели
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) инвестиции в дейности в 
областта на новото космическо 
пространство, както нагоре, така и 
надолу по веригата, с цел да се 
предложат на пазара най-
обещаващите технологии и 
приложения, като по този начин се 
гарантира конкурентоспособността 
на космическата промишленост на 
Съюза.

Or. en

Изменение 156
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) инвестиции и техническа 
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помощ на дружествата, и по-
специално на МСП, и на общностите 
с цел укрепване на устойчивостта на 
техните вериги за създаване на 
стойност и бизнес модели;

Or. en

Изменение 157
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) ключови инвестиции за 
реновирането на сгради и 
интегрирането на иновативни 
решения в строителния сектор, за да 
се постигне целта за нулеви нетни 
емисии на парникови газове и 
високото енергийно ефективно и 
неутрално по отношение на климата 
строителство до 2025 г. Инвестиции, 
допринасящи за създаването на до 2 
милиона работни места в 
строителния сектор и водещи до 
чиста икономика като част от 
Европейския зелен пакт;

Or. en

Изменение 158
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) стратегическите инвестиции в 
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проекти в областта на енергията от 
възобновяеми източници с голям 
потенциал да допринесат значително 
за постигането на целите, определени 
в Директива (ЕС) 2018/2001 и нейното 
последващо преразглеждане, като се 
има предвид, че всички региони на 
Съюза разполагат със значителен 
потенциал от богати възобновяеми 
енергийни източници;

Or. en

Изменение 159
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiв) подпомагане на условията за 
насърчаване на предприемачеството, 
финансиране на развитието на 
частния сектор, включително на 
стартиращи предприятия и МСП, и 
разширяване на мрежите от 
клъстери и центрове за цифрови 
иновации, приватизационни процеси, 
адаптиране към технологичното 
развитие и устойчиво секторно 
развитие;

Or. en

Изменение 160
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка ii г (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiг) инвестиции и техническа 
помощ за насърчаване на 
предприемачески умения, за създаване 
на нови стартиращи предприятия, 
МСП и семейни предприятия, които 
ще разнообразят и разширят 
предприемаческия пазар; инвестиции 
и техническа помощ за развитието 
на мрежи от клъстери и центрове за 
цифрови иновации из целия 
континент;

Or. en

Изменение 161
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) предоставяне на стоки и услуги, 
които служат за експлоатацията и 
поддържането на критичната 
инфраструктура по подточка ii);

iii) предоставяне на ноу-хау, стоки, 
технологии и услуги, които служат за 
експлоатацията и поддържането на 
критичната инфраструктура по подточка 
ii);

Or. en

Изменение 162
Масимилиано Салини, Карлуш Зориню, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) инвестиции в дейности в 
областта на новото космическо 
пространство, както нагоре, така и 
надолу по веригата, с цел да се 
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предложат на пазара най-
обещаващите технологии и 
приложения, като по този начин се 
гарантира конкурентоспособността 
на европейската космическа 
промишленост;

Or. en

Изменение 163
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ключови базови, преобразяващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и преломни иновации, при 
които инвестициите са от стратегическо 
значение за промишленото бъдеще на 
Съюза, в това число:

iv) насърчаване на иновативна и 
устойчива реиндустриализация на 
Европа, следвайки приоритетите, 
описани в новата индустриална 
стратегия за зелена и цифрова 
Европа, и модела за развитие, основан 
на промишлените екосистеми чрез 
ключови базови, преобразяващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и преломни иновации, при 
които инвестициите са от стратегическо 
значение за промишленото бъдеще на 
Съюза, като се има предвид 
принципът на справедлив преход, в 
това число:

Or. en

Изменение 164
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ключови базови, преобразяващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и преломни иновации, при 
които инвестициите са от стратегическо 
значение за промишленото бъдеще на 
Съюза, в това число:

iv) ключови базови, преобразяващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и необходими преломни 
иновации, при които инвестициите са от 
стратегическо значение за 
устойчивостта и икономиката на 
Съюза, включително за неговото 
промишлено бъдеще, и които носят 
големи ползи на обществото, в това 
число:

Or. en

Изменение 165
Масимилиано Салини, Карлуш Зориню, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ключови базови, преобразяващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и преломни иновации, при 
които инвестициите са от стратегическо 
значение за промишленото бъдеще на 
Съюза, в това число:

iv) ключови базови, преобразяващи, 
екологосъобразни, цифрови и 
космически технологии и преломни 
иновации, при които инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще на Съюза, в това 
число:

Or. en

Изменение 166
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) ключови базови, преобразяващи, 
екологосъобразни и цифрови 
технологии и преломни иновации, при 
които инвестициите са от стратегическо 

iv) ключови базови, преобразяващи, 
цифрови технологии и преломни 
иновации, при които инвестициите са от 
стратегическо значение за 
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значение за промишленото бъдеще на 
Съюза, в това число:

промишленото бъдеще на Съюза, в това 
число:

Or. en

Изменение 167
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изкуствен интелект, блокова 
верига, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии в областта на 
изчисленията в облак, 
високопроизводителни изчислителни 
технологии, киберсигурност, квантови 
технологии, фотоника, промишлени 
биотехнологии;

a) етичен изкуствен интелект, 
технологии на разпределения 
регистър, софтуер, роботика, 
полупроводници, микропроцесори, 
авангардни технологии в областта на 
изчисленията в облак, 
високопроизводителни изчислителни 
технологии, киберсигурност, фотоника, 
промишлени биотехнологии;

Or. en

Изменение 168
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Пиетро Фиоки, 
Гжегож Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) технологии за енергия от 
възобновяеми източници, технологии за 
съхранение на енергия, включително 
батерии, устойчиви транспортни 
технологии, чисти водородни 
приложения и приложения на горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
за промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика;

б) технологии за енергия от 
възобновяеми източници, технологии за 
съхранение на енергия, включително 
батерии, устойчиви транспортни 
технологии, чисти водородни 
приложения и приложения на горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
за промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика и при 
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необходимост с цел постигане на 
целите на Съюза за климатичен 
преход, технологии за атомна 
енергетика;

Or. en

Изменение 169
Шон Кели
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) технологии за енергия от 
възобновяеми източници, технологии за 
съхранение на енергия, включително 
батерии, устойчиви транспортни 
технологии, чисти водородни 
приложения и приложения на горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
за промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика;

б) технологии за енергия от 
възобновяеми източници и 
нисковъглеродни енергийни 
технологии, технологии за съхранение 
на енергия, включително батерии, 
устойчиви транспортни технологии, 
чисти водородни приложения и 
приложения на горивни клетки, 
технологии за декарбонизация за 
промишлеността, улавяне и съхранение 
на въглероден диоксид, технологии за 
кръгова икономика и вериги на 
доставка;

Or. en

Изменение 170
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) технологии за енергия от 
възобновяеми източници, технологии за 
съхранение на енергия, включително 
батерии, устойчиви транспортни 
технологии, чисти водородни 

б) технологии за енергия от 
възобновяеми източници, технологии за 
съхранение на енергия, включително 
батерии, устойчиви транспортни 
технологии, сини водородни 
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приложения и приложения на горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
за промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика;

приложения и приложения на горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
за промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика;

Or. en

Изменение 171
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) технологии за енергия от 
възобновяеми източници, технологии за 
съхранение на енергия, включително 
батерии, устойчиви транспортни 
технологии, чисти водородни 
приложения и приложения на горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 
за промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика;

б) технологии за енергия от 
възобновяеми източници, технологии за 
съхранение на енергия, включително 
батерии, устойчиви транспортни 
технологии, водородни приложения и 
приложения на горивни клетки, 
технологии за декарбонизация за 
промишлеността, улавяне и съхранение 
на въглероден диоксид, технологии за 
кръгова икономика;

Or. en

Изменение 172
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) технологии за енергия от 
възобновяеми източници, технологии за 
съхранение на енергия, включително 
батерии, устойчиви транспортни 
технологии, чисти водородни 
приложения и приложения на горивни 
клетки, технологии за декарбонизация 

б) технологии за енергия от 
възобновяеми източници, технологии за 
съхранение на енергия, включително 
устойчиви батерии, устойчиви 
транспортни технологии, зелени 
водородни приложения и приложения 
на горивни клетки, технологии с нулеви 
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за промишлеността, улавяне и 
съхранение на въглероден диоксид, 
технологии за кръгова икономика;

емисии за промишлеността, технологии 
за кръгова икономика;

Or. en

Изменение 173
Шон Кели
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) космически системи и 
технологии, включително критични 
космически компоненти, както и 
космически услуги и приложения;

Or. en

Изменение 174
Шон Кели
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) технологии, които допринасят 
за свеждането до минимум и в крайна 
сметка постепенно премахват 
употребата на изкопаеми горива и 
следователно зависимостта на Съюза 
от тях в срок, съответстващ на 
целите, определени в 
[Законодателния акт за климата], 
като същевременно отчитат ролята 
на природния газ при прехода към 
неутрална по отношение на 
въглеродните емисии икономика;

Or. en



PE657.168v01-00 140/186 AM\1212309BG.docx

BG

Изменение 175
Масимилиано Салини, Карлуш Зориню, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) космически системи и 
технологии, включително критични 
космически компоненти, както и 
космически услуги и приложения;

Or. en

Изменение 176
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) производствени съоръжения за 
масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС;

v) рециклиращи и производствени 
съоръжения за масово производство на 
информационни и комуникационни 
компоненти и устройства в ЕС;

Or. en

Изменение 177
Драгош Пъслару, Маури Пекаринен

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка vi

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) доставки и натрупване на 
складови запаси от суровини от 
първостепенно значение за публичните 
участници, предприятията или 
потребителите в EС, включително 

vi) доставки и натрупване на 
складови запаси от суровини от 
първостепенно значение за публичните 
участници, предприятията или 
потребителите в EС, включително 
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енергия, суровини или продоволствена 
сигурност, като се държи сметка за 
ефективното използване на ресурсите и 
кръговостта в стратегическите вериги за 
създаване на стойност;

енергия, суровини или продоволствена 
сигурност, подкрепа за прехода на 
промишлеността от невъзобновяеми 
и основани на изкопаеми горива 
материали към възобновяеми и 
екологосъобразни суровини, подкрепа 
за прехода на промишлените процеси 
към форми на производство с ниски и 
нулеви емисии, като се държи сметка за 
ефективното използване на ресурсите и 
кръговостта в стратегическите вериги за 
създаване на стойност и в 
стратегическите екосистеми;

Or. en

Изменение 178
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка vi

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) доставки и натрупване на 
складови запаси от суровини от 
първостепенно значение за публичните 
участници, предприятията или 
потребителите в EС, включително 
енергия, суровини или продоволствена 
сигурност, като се държи сметка за 
ефективното използване на ресурсите и 
кръговостта в стратегическите вериги за 
създаване на стойност;

vi) доставки и натрупване на 
складови запаси от суровини от 
първостепенно значение за публичните 
участници, предприятията или 
потребителите в EС, включително 
енергия или суровини, освен ако те 
вече са подложени на законодателни 
изисквания, или продоволствена 
сигурност, като се държи сметка за 
намаляването и ефективното 
използване на ресурсите и кръговостта в 
стратегическите вериги за създаване на 
стойност;

Or. en

Изменение 179
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка vii – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки, 
като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и 
киберсигурността, и изделията с 
двойна употреба съгласно 
определението в член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета.

vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки, 
като например сектора на сигурността 
и космическия сектор, 
киберсигурността и компонентите за 
употреба за граждански цели на 
изделията с двойна употреба съгласно 
определението в член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета 
или всяко последващо преразглеждане 
и свързано законодателство.

Or. en

Изменение 180
Масимилиано Салини, Карлуш Зориню, Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка vii – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) технологии и суровини от 
първостепенно значение за сигурността 
на Съюза и неговите държави членки, 
като например сектора на отбраната, 
космическия сектор и киберсигурността, 
и изделията с двойна употреба съгласно 
определението в член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета.

vii) технологии, суровини и 
приложения от първостепенно 
значение за сигурността на Съюза и 
неговите държави членки, като 
например сектора на отбраната, 
космическия сектор и киберсигурността, 
и изделията с двойна употреба съгласно 
определението в член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета.

Or. en

Изменение 181
Масимилиано Салини, Карлуш Зориню

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка vii – алинея 1 а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането и инвестициите по 
този компонент следва да бъдат 
разпределени между инициативи, 
които са в основата на 
устойчивостта, сигурността и 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, като 
същевременно се гарантира 
подходяща подкрепа за прехода в 
областта на климата и цифровия 
преход.

Or. en

Изменение 182
Ева Каили, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка vii – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, в случай на инвестиции в 
космоса, отбраната и киберсигурността, 
както и в специални видове проекти с 
реални и преки последици за 
сигурността в критични сектори, 
крайните получатели не се контролират 
от трета държава или от субекти на 
трета държава и изпълнителното им 
управление се извършва в Съюза с цел 
защита на сигурността на Съюза и 
неговите държави членки.

Освен това, в случай на инвестиции в 
космоса, отбраната и киберсигурността, 
както и в специални видове проекти с 
реални и преки последици за 
сигурността в критични сектори, 
крайните получатели не се контролират 
от трета държава или от субекти на 
трета държава и изпълнителното им 
управление се извършва в Съюза с цел 
защита на сигурността на Съюза и 
неговите държави членки. Освен това 
крайните получатели не следва да 
изнасят технологии в областта на 
отбраната за трети държави, които 
застрашават териториалната 
цялост на държавите членки или 
системно нарушават 
международното право или 
възпрепятстват регионалната или 
глобалната сигурност и стабилност.

Or. en
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Изменение 183
Шон Кели
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка vii – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, в случай на инвестиции в 
космоса, отбраната и киберсигурността, 
както и в специални видове проекти с 
реални и преки последици за 
сигурността в критични сектори, 
крайните получатели не се контролират 
от трета държава или от субекти на 
трета държава и изпълнителното им 
управление се извършва в Съюза с цел 
защита на сигурността на Съюза и 
неговите държави членки.

Освен това всички крайни получатели, 
които получават финансиране от 
компонента за стратегически 
инвестиции, и особено получаващите 
финансиране в областта на космоса, 
отбраната и киберсигурността, както и в 
специални видове проекти с реални и 
преки последици за сигурността в 
критични сектори, крайните получатели 
не се контролират от трета държава или 
от субекти на трета държава и 
изпълнителното им управление се 
извършва в Съюза с цел защита на 
сигурността на Съюза и неговите 
държави членки.

Or. en

Изменение 184
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка vii – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, в случай на инвестиции в 
космоса, отбраната и 
киберсигурността, както и в специални 
видове проекти с реални и преки 
последици за сигурността в критични 
сектори, крайните получатели не се 
контролират от трета държава или от 
субекти на трета държава и 
изпълнителното им управление се 

Освен това, в случай на инвестиции в 
космоса, сигурността и 
киберсигурността, както и в специални 
видове проекти с реални и преки 
последици за сигурността в критични 
сектори, крайните получатели не се 
контролират от трета държава или от 
субекти на трета държава и 
изпълнителното им управление се 
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извършва в Съюза с цел защита на 
сигурността на Съюза и неговите 
държави членки.

извършва в Съюза с цел защита на 
сигурността на Съюза и неговите 
държави членки.

Or. en

Изменение 185
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка vii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) финансирането и 
инвестициите по този компонент 
дават приоритет на инициативи, 
допринасящи за спасяването на 
човешки живот в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план, и 
заделят дял от поне 25% за проекти в 
областта на енергийната 
ефективност и възобновяемите 
енергийни източници, както и за 
осигуряването на подходяща подкрепа 
за предизвикателствата, свързани с 
борбата с изменението на климата и 
цифровизацията.

Or. en

Обосновка

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.
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Изменение 186
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проверява се дали операциите по 
финансиране и инвестиране имат 
екологични, климатични или социални 
последици. Ако тези операции имат 
такива последици, по отношение на тях 
се предприемат мерки за осигуряване на 
устойчивост в климатичен, екологичен 
и социален аспект, за да се сведат до 
минимум вредните въздействия и да се 
увеличат максимално климатичните, 
екологичните и социалните ползи. За 
тази цел организаторите на проекти, 
които искат финансиране, предоставят 
подходяща информация въз основа на 
насоките, посочени в параграф 4. 
Проектите под определен размер, който 
е посочен в насоките, се изключват от 
мерките за осигуряване на устойчивост. 
Проектите, които са несъвместими с 
целите в областта на климата, не са 
допустими за подкрепа по линия на 
настоящия регламент. В случай че 
партньорът по изпълнението заключи, 
че не е нужно да се предприемат мерки 
за осигуряване на устойчивост, той 
представя обосновка пред 
инвестиционния комитет.

3. Проверява се дали операциите по 
финансиране и инвестиране са  
икономически ефективни и дали имат 
социални последици. Ако тези операции 
имат такива последици, по отношение 
на тях се предприемат мерки за 
осигуряване на устойчивост в 
икономичен и социален аспект, за да се 
сведат до минимум вредните 
въздействия и да се увеличат 
максимално икономическата 
ефективност и социалното 
измерение. За тази цел организаторите 
на проекти, които искат финансиране, 
предоставят подходяща информация въз 
основа на насоките, посочени в 
параграф 4. Проектите под определен 
размер, който е посочен в насоките, се 
изключват от мерките за осигуряване на 
устойчивост. В случай че партньорът по 
изпълнението заключи, че не е нужно да 
се предприемат мерки за осигуряване на 
устойчивост, той представя обосновка 
пред инвестиционния комитет.

Or. en

Изменение 187
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията изготвя насоки 4. Комисията изготвя насоки 
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относно устойчивостта, които, в 
съответствие с екологичните и 
социалните цели и стандарти на Съюза, 
дават възможност:

относно устойчивостта, които, в 
съответствие със социалните цели и 
стандарти на Съюза, дават възможност:

Or. en

Изменение 188
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) що се отнася до адаптирането 
— да се гарантира устойчивостта по 
отношение на потенциалните 
неблагоприятни последици от 
изменението на климата чрез оценка 
на уязвимостта и риска по 
отношение на климата, включително 
чрез подходящи мерки за адаптиране, 
и що се отнася до смекчаването — да 
се включат разходите за емисиите на 
парникови газове и положителните 
последици от мерките за смекчаване 
на изменението на климата в анализа 
на разходите и ползите;

заличава се

Or. en

Изменение 189
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се оцени социалното 
въздействие на проектите, включително 
върху равенството между половете, 
върху социалното приобщаване на 
определени райони или групи от 

в) да се оцени социалното 
въздействие на проектите, включително 
върху равенството между половете, 
върху социалното приобщаване на 
определени райони или групи от 
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населението и върху икономическото 
развитие на райони и сектори, засегнати 
от структурни предизвикателства, като 
например нуждата от декарбонизиране 
на икономиката;

населението и върху икономическото 
развитие на райони и сектори, засегнати 
от структурни предизвикателства, като 
например нуждата от декарбонизиране 
на икономиката; Комисията може да 
одобри инвестиции, свързани с 
производството, преработката, 
разпространението, съхранението, 
преноса или използването на природен 
газ, при условие че се използва като 
преходна технология и при следните 
надлежно обосновани 
обстоятелства:
 а) инвестициите са за модернизиране 
и/или замяна на съществуващи 
инфраструктури с по-висок 
въглероден интензитет; 
 б) получаващите финансова подкрепа 
инфраструктури са установили 
полезно взаимодействие с 
производствени мощности за 
производство на енергия от 
възобновяеми и други неутрални по 
отношение на въглеродните емисии 
източници. 

Or. en

Изменение 190
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се оцени социалното 
въздействие на проектите, включително 
върху равенството между половете, 
върху социалното приобщаване на 
определени райони или групи от 
населението и върху икономическото 
развитие на райони и сектори, засегнати 
от структурни предизвикателства, като 
например нуждата от 
декарбонизиране на икономиката;

в) да се оцени социалното 
въздействие на проектите, включително 
върху равенството между половете, 
върху социалното приобщаване на 
определени райони или групи от 
населението и върху икономическото 
развитие на райони и сектори, засегнати 
от структурни предизвикателства;
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Or. en

Изменение 191
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се набележат проектите, 
които са несъвместими с 
постигането на целите в областта 
на климата;

заличава се

Or. en

Изменение 192
Паоло Боркия

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Партньорите по изпълнението 
предоставят информацията, 
необходима за осигуряване на 
възможност за проследяване на 
инвестициите, допринасящи за 
постигането на целите на Съюза по 
отношение на климата и околната 
среда, въз основа на насоките, които 
Комисията ще предостави.

заличава се

Or. en

Изменение 193
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорите по изпълнението прилагат 
целта поне 60 % от инвестициите в 
рамките на компонента на политиката, 
свързан с устойчивата инфраструктура, 
да допринасят за постигането на целите 
на Съюза по отношение на климата и 
околната среда.

Партньорите по изпълнението прилагат 
целта за поне 80% от инвестициите в 
рамките на компонента на политиката, 
свързан с устойчивата инфраструктура, 
и за поне 65% от инвестициите в 
рамките на компонента на 
стратегическата европейска 
инвестиционна политика, за да 
допринасят за постигането на целите на 
Съюза по отношение на климата и 
околната среда.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 194
Зджислав Краснодембски, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета Крук, Пиетро Фиоки, 
Гжегож Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорите по изпълнението прилагат 
целта поне 60 % от инвестициите в 
рамките на компонента на политиката, 
свързан с устойчивата инфраструктура, 
да допринасят за постигането на целите 
на Съюза по отношение на климата и 
околната среда.

Партньорите по изпълнението прилагат 
целта поне 50% от инвестициите в 
рамките на компонента на политиката, 
свързан с устойчивата инфраструктура, 
да допринасят за постигането на целите 
на Съюза по отношение на климата и 
околната среда.

Or. en

Изменение 195
Маркус Пипер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорите по изпълнението прилагат 
целта поне 60 % от инвестициите в 
рамките на компонента на политиката, 
свързан с устойчивата инфраструктура, 
да допринасят за постигането на целите 
на Съюза по отношение на климата и 
околната среда.

Партньорите по изпълнението прилагат 
целта поне 50% от инвестициите в 
рамките на компонента на политиката, 
свързан с устойчивата инфраструктура, 
да допринасят за постигането на целите 
на Съюза по отношение на климата и 
околната среда.

Or. en

Изменение 196
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Приносът на фонда InvestEU за 
постигането на целите на Съюза по 
отношение на климата и околната 
среда ще се проследява, като се 
използват критериите, посочени в 
Регламент (ЕС) 2020/8521a.
_________________
1a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2020 г. за установяване на рамка 
за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).

Or. en

Обосновка

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

Изменение 197
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Ева Каили, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Що се отнася до операциите по 
финансиране и инвестиране в рамките 
на компонента за стратегически 
европейски инвестиции в секторите на 
отбраната и космическото пространство 
и в областта на киберсигурността, в 
инвестиционните насоки могат да бъдат 
определени ограничения по отношение 
на прехвърлянето и лицензирането на 
права върху интелектуална собственост 
за технологиите от първостепенно 
значение и технологиите от съществено 
значение за защитата на сигурността на 
Съюза и неговите държави членки.

8. Що се отнася до операциите по 
финансиране и инвестиране в рамките 
на компонента за стратегически 
европейски инвестиции в секторите на 
отбраната и космическото пространство 
и в областта на киберсигурността, в 
инвестиционните насоки могат да бъдат 
определени ограничения по отношение 
на прехвърлянето и лицензирането на 
права върху интелектуална собственост 
за технологиите от първостепенно 
значение и технологиите от съществено 
значение за защитата на сигурността на 
Съюза и неговите държави членки, 
особено когато крайните получатели 
търгуват с продукти, свързани с 
отбраната, космическото 
пространство и киберсигурността, с 
трети държави, които застрашават 
териториалната цялост на 
държавите членки, нарушават 
международното право и системно 
нарушават регионалната сигурност и 
мира.

Or. en

Изменение 198
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Що се отнася до операциите по 
финансиране и инвестиране в рамките 
на компонента за стратегически 
европейски инвестиции в секторите на 

8. Що се отнася до операциите по 
финансиране и инвестиране в рамките 
на компонента за стратегически 
европейски инвестиции в секторите на 
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отбраната и космическото 
пространство и в областта на 
киберсигурността, в инвестиционните 
насоки могат да бъдат определени 
ограничения по отношение на 
прехвърлянето и лицензирането на 
права върху интелектуална собственост 
за технологиите от първостепенно 
значение и технологиите от съществено 
значение за защитата на сигурността на 
Съюза и неговите държави членки.

сигурността и космическото 
пространство и в областта на 
киберсигурността, в инвестиционните 
насоки могат да бъдат определени 
ограничения по отношение на 
прехвърлянето и лицензирането на 
права върху интелектуална собственост 
за технологиите от първостепенно 
значение и технологиите от съществено 
значение за защитата на сигурността на 
Съюза и неговите държави членки.

Or. en

Изменение 199
Ева Каили, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) отделни гаранционни 
споразумения между Комисията и ЕИБ 
и нейните клонове или други субекти, 
създадени в съответствие с член 28, 
параграф 1 от Устава на ЕИБ, както е 
приложимо;

ii) отделни гаранционни 
споразумения между Комисията и ЕИБ 
и/или неин клон или друг субект, 
създаден в съответствие с член 28, 
параграф 1 от Устава на ЕИБ, както е 
приложимо;

Or. en

Изменение 200
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Полагат се максимални усилия, 
за да се гарантира, че в края на 
инвестиционния период е обхванат 
широк кръг от сектори и региони и че е 
избегната прекомерната 
концентрация на секторен или 

6. Полагат се максимални усилия, 
за да се гарантира, че в края на 
инвестиционния период е обхванат 
широк кръг от сектори и региони и че е 
избегната концентрацията на секторен 
или географски принцип. Тези усилия 
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географски принцип. Тези усилия 
включват стимули за по-малките или 
по-опростени ННБИ, които имат 
сравнително предимство поради своето 
местно присъствие, знания и 
инвестиционни компетенции. 
Комисията разработва съгласуван 
подход, за да подкрепи тези усилия.

включват стимули за по-малките или 
по-опростени ННБИ, които имат 
сравнително предимство поради своето 
местно присъствие, знания и 
инвестиционни компетенции. 
Комисията разработва съгласуван 
подход, за да подкрепи тези усилия.

Or. en

Изменение 201
Ева Каили, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) главницата и всички лихви и 
суми, които са дължими на партньора 
по изпълнението, но не са получени от 
него в съответствие с условията на 
операциите по финансиране преди 
настъпването на неизпълнението;

i) главницата и всички лихви и 
суми, които са дължими на партньора 
по изпълнението, но не са получени от 
него в съответствие с условията на 
операциите по финансиране до 
настъпването на неизпълнението;

Or. en

Изменение 202
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. От датата на своето учредяване 
инвестиционният комитет отговаря 
също за одобряването на използването 
на гаранцията от ЕС съгласно Регламент 
(ЕС) 2015/1017 за остатъка от 
инвестиционния период съгласно 
посочения регламент. Предложенията се 
оценяват по критериите, определени в 

8. От датата на своето учредяване 
инвестиционният комитет отговаря 
също за одобряването на използването 
на гаранцията от ЕС съгласно Регламент 
(ЕС) 2015/1017 за остатъка от 
инвестиционния период съгласно 
посочения регламент. Предложенията се 
оценяват по критериите, определени в 
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посочения регламент. Те се оценяват от 
съставите на инвестиционния комитет, 
които отговарят за компонента за 
устойчива инфраструктура и 
компонента за стратегически 
европейски инвестиции. Член 22 не се 
прилага за такива предложения.

посочения регламент. Те се оценяват от 
съставите на инвестиционния комитет, 
които отговарят за компонента за 
устойчива инфраструктура и 
компонента за стратегически 
европейски инвестиции. Всички органи, 
участващи в процеса на вземане на 
решения и подбор на проекти, 
действат в съответствие с 
принципите на прозрачност, 
отчетност и гарантиране на 
участието на заинтересованите 
лица, включително организации на 
гражданското общество. Те следва да 
бъдат съставени от независими 
експерти от различни технически 
среди, включително експерти по 
климата, и да се стремят към 
постигане на регионален баланс и 
баланс на половете. Информацията 
за проектите, процедурата за подбор 
и вземането на решения се публикува, 
като същевременно се съобразява с 
търговската информация с 
чувствителен характер.

Or. en

Изменение 203
Роберт Хайшел, Ева Каили, Лукаш Кохут, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
Николас Гонсалес Касарес

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Консултантският център 
InvestEU насърчава и предоставя 
техническа помощ на допустимите 
дружества, както и процедури за 
опростяване на прекомерната 
административна тежест.

Or. en
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Изменение 204
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е целесъобразно, 
подпомага организаторите на проекти 
при разработването на техните проекти, 
за да изпълняват проектите целите, 
посочени в членове 3 и 7, и критериите 
за допустимост, посочени в член 13, и 
улеснява разработването на важни 
проекти от общоевропейски интерес и 
на средства за групиране на малки 
проекти, включително чрез 
инвестиционни платформи, посочени в 
буква е) от настоящия параграф, при 
условие че тази помощ не предопределя 
заключенията на инвестиционния 
комитет във връзка с покритието на 
гаранцията от ЕС за такива проекти;

в) когато е целесъобразно, 
подпомага организаторите на проекти 
при разработването на техните проекти, 
за да изпълняват проектите целите, 
посочени в членове 3 и 7, и критериите 
за допустимост, посочени в член 13, и 
улеснява разработването на важни 
проекти от общоевропейски интерес в 
съответствие с целите на Съюза в 
областта на климата и околната 
среда при специално вземане под 
внимание на Регламент (ЕС) 
2020/8521a, и повишена прозрачност 
при тяхното изпълнение и на средства 
за групиране на малки проекти, 
включително чрез инвестиционни 
платформи, посочени в буква е) от 
настоящия параграф, при условие че 
тази помощ не предопределя 
заключенията на инвестиционния 
комитет във връзка с покритието на 
гаранцията от ЕС за такива проекти;

_________________
1a Регламент (ЕС) 2020/852 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2020 г. за установяване на 
рамка за улесняване на устойчивите 
инвестиции и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 
22.6.2020 г., стp. 13).

Or. en

Изменение 205
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, 
Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан Ника
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е целесъобразно, 
подпомага организаторите на проекти 
при разработването на техните проекти, 
за да изпълняват проектите целите, 
посочени в членове 3 и 7, и критериите 
за допустимост, посочени в член 13, и 
улеснява разработването на важни 
проекти от общоевропейски интерес и 
на средства за групиране на малки 
проекти, включително чрез 
инвестиционни платформи, посочени в 
буква е) от настоящия параграф, при 
условие че тази помощ не предопределя 
заключенията на инвестиционния 
комитет във връзка с покритието на 
гаранцията от ЕС за такива проекти;

в) когато е целесъобразно, 
предоставя техническа помощ по 
искане на инициаторите на 
проектите и подпомага 
организаторите на проекти при 
разработването на техните проекти, 
както и при създаването на 
инвестиционни платформи, за да 
изпълняват проектите целите, посочени 
в членове 3 и 7, и критериите за 
допустимост, посочени в член 13, и 
улеснява разработването на важни 
проекти от общоевропейски интерес и 
на средства за групиране на малки 
проекти, включително чрез 
инвестиционни платформи, посочени в 
буква е) от настоящия параграф, при 
условие че тази помощ не предопределя 
заключенията на инвестиционния 
комитет във връзка с покритието на 
гаранцията от ЕС за такива проекти;

Or. en

Изменение 206
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Валери Айе, Мартина Длабайова

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е целесъобразно, 
подпомага организаторите на проекти 
при разработването на техните проекти, 
за да изпълняват проектите целите, 
посочени в членове 3 и 7, и критериите 
за допустимост, посочени в член 13, и 
улеснява разработването на важни 
проекти от общоевропейски интерес и 

в) когато е целесъобразно, 
подпомага организаторите на проекти 
при разработването на техните проекти, 
за да изпълняват проектите целите, 
посочени в членове 3 и 7, и критериите 
за допустимост, посочени в член 13, и 
улеснява разработването на важни 
проекти от общоевропейски интерес и 
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на средства за групиране на малки 
проекти, включително чрез 
инвестиционни платформи, посочени в 
буква е) от настоящия параграф, при 
условие че тази помощ не предопределя 
заключенията на инвестиционния 
комитет във връзка с покритието на 
гаранцията от ЕС за такива проекти;

справедлив преход към 
нисковъглеродна икономика в най-
засегнатите региони и на средства за 
групиране на малки проекти, 
включително чрез инвестиционни 
платформи, посочени в буква е) от 
настоящия параграф, при условие че 
тази помощ не предопределя 
заключенията на инвестиционния 
комитет във връзка с покритието на 
гаранцията от ЕС за такива проекти;

Or. en

Изменение 207
Маркус Пипер

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорите по изпълнението и 
консултативните партньори посочват 
произхода и гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 
последователна, ефективна и 
целенасочена информация на различни 
видове публика, включително медиите и 
обществеността.

Партньорите по изпълнението и 
консултативните партньори посочват 
произхода и гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 
последователна, ефективна и 
целенасочена информация на различни 
видове публика, включително медиите и 
обществеността. Потенциалните 
бенефициери, бенефициерите, 
участниците и крайните получатели 
на финансови инструменти трябва да 
бъдат оповестени при пълна 
прозрачност. Те трябва да бъдат 
посочени в цифрова система за 
мониторинг на фондовете на ЕС, 
която ще бъде въведена от 
Комисията.

Or. en

Изменение 208



AM\1212309BG.docx 159/186 PE657.168v01-00

BG

Шон Кели
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагането на изискванията по първа 
алинея по отношение на проектите в 
секторите на отбраната и космическото 
пространство се осъществява при 
спазване на всички задължения за 
поверителност или тайна.

Прилагането на изискванията по първа 
алинея по отношение на проектите в 
секторите на отбраната и космическото 
пространство се осъществява при 
спазване на всички задължения за 
поверителност или тайна. 
Потенциалните бенефициери, 
бенефициерите, участниците и 
крайните получатели на финансови 
инструменти трябва да бъдат 
оповестени при пълна прозрачност. 
Те трябва да бъдат посочени в 
цифрова система за мониторинг на 
фондовете на ЕС, която ще бъде 
въведена от Комисията.

Or. en

Изменение 209
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, 
Лукаш Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагането на изискванията по първа 
алинея по отношение на проектите в 
секторите на отбраната и космическото 
пространство се осъществява при 
спазване на всички задължения за 
поверителност или тайна.

Прилагането на изискванията по първа 
алинея по отношение на проектите в 
секторите на отбраната и космическото 
пространство се осъществява при 
спазване на всички задължения за 
поверителност или тайна, освен когато 
има твърдения или доказателства, че 
проектите биха могли да бъдат от 
полза за трети държави, които 
застрашават териториалната 
цялост на държавите членки, 
нарушават международното право и 
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нарушават регионалния мир и 
сигурност.

Or. en

Изменение 210
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагането на изискванията по първа 
алинея по отношение на проектите в 
секторите на отбраната и 
космическото пространство се 
осъществява при спазване на всички 
задължения за поверителност или тайна.

Прилагането на изискванията по първа 
алинея по отношение на проектите в 
секторите на сигурността и 
космическото пространство се 
осъществява при спазване на всички 
задължения за поверителност или тайна.

Or. en

Изменение 211
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Индикативното разпределение, 
посочено в член 4, параграф 2, пета 
алинея, за операциите по финансиране и 
инвестиране, е както следва:

Индикативното разпределение, 
посочено в член 4, параграф 2, пета 
алинея, за операциите по финансиране и 
инвестиране, е както следва, като в 
същото време отделя дял от поне 
25% от всеки компонент на 
политиката за проектите за 
енергийна ефективност и енергия от 
възобновяеми източници с цел 
насърчаване на европейските МСП, 
общностите и икономиката като 
цяло чрез реновиране на сградите и 
кампания за соларни покриви наред 
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със стратегията за енергия от 
морски възобновяеми източници:

Or. en

Обосновка

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience..

Изменение 212
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операциите по финансиране и 
инвестиране в рамките на компоненти, 
различни от компонента за 
стратегически европейски инвестиции, 
може да попадат в една или повече от 
посочените по-долу области.

Операциите по финансиране и 
инвестиране в рамките на компоненти, 
различни от компонента за 
стратегически европейски инвестиции, 
се ограничават до една или повече от 
посочените по-долу области.

Or. en

Изменение 213
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разширяването на 
производството, доставката или 
използването на чиста и устойчива 
енергия от възобновяеми източници и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници и решения с нулеви или 
ниски емисии;

a) разширяването на 
производството, доставката или 
използването на чиста и устойчива 
енергия от възобновяеми източници и 
други безопасни и устойчиви енергийни 
източници и решения с нулеви емисии;

Or. en

Изменение 214
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработване на новаторски 
системи с нулеви или ниски емисии за 
топлоснабдяване и комбинирано 
производство на електрическа и 
топлинна енергия;

г) разработване на новаторски 
системи с нулеви емисии за 
топлоснабдяване и комбинирано 
производство на електрическа и 
топлинна енергия;

Or. en

Изменение 215
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) производство и доставка на 
устойчиви синтетични горива от 
възобновяеми/неутрални по 
отношение на въглеродните емисии 
източници на енергия, и други 
безопасни и устойчиви източници на 
нулеви и ниски емисии, биогорива, 

д) производство и доставка на 
устойчиви синтетични горива от 
възобновяеми източници на енергия, и 
други безопасни и устойчиви източници 
на нулеви емисии, биогорива, биомаса и 
алтернативни горива, включително 
горива за всички видове транспорт, в 
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биомаса и алтернативни горива, 
включително горива за всички видове 
транспорт, в съответствие с целите на 
Директива 2018/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета1; както и

съответствие с целите на Директива 
2018/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета1 и в рамките на 
устойчивата наличност; както и

_________________ _________________
1 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (OB L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).

1 Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници (OB L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).

Or. en

Изменение 216
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) инфраструктура за улавяне и за 
съхранение на въглерод при 
промишлени процеси, биоенергийни 
инсталации и производствени мощности 
във връзка с енергийния преход.

е) технологии и инфраструктура 
за промишлени процеси с нулеви 
емисии, биоенергийни инсталации и 
производствени мощности като част 
от прехода към устойчива икономика.

Or. en

Изменение 217
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Развитието на устойчиви и 
безопасни транспортни инфраструктури 
и решения за мобилност, оборудване и 

2. Развитието на устойчиви и 
безопасни транспортни инфраструктури 
и решения за мобилност, оборудване и 
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иновативни технологии в съответствие с 
приоритетите на Съюза в сектора на 
транспорта, както и на ангажиментите, 
поети в рамките на Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата, по-специално чрез:

иновативни технологии в съответствие с 
приоритетите на Съюза в сектора на 
транспорта и напълно съобразено с 
ангажиментите, поети в рамките на 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, по-специално 
чрез:

Or. en

Изменение 218
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) проекти в подкрепа на 
развиването на инфраструктурата на 
трансевропейската транспортна мрежа 
(TEN-T), включително поддръжката и 
безопасността на инфраструктурата, 
градските възли на TEN-T, морските и 
вътрешните пристанища, летищата, 
мултимодалните терминали и 
свързването на тези терминали към 
мрежите на TEN-T, както и 
телематичните приложения, посочени в 
Регламент (ЕС) № 1315/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета2;

a) проекти в подкрепа на 
развиването на инфраструктурата на 
трансевропейската транспортна мрежа 
(TEN-T), които отдават приоритет 
на поддръжката и безопасността на 
инфраструктурата, градските възли на 
TEN-T, морските и вътрешните 
пристанища, мултимодалните 
терминали и свързването на тези 
терминали към мрежите на TEN-T, 
както и телематичните приложения, 
посочени в Регламент (ЕС) № 1315/2013 
на Европейския парламент и на Съвета2;

_________________ _________________
2 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно насоките на 
Съюза за развитието на 
трансевропейската транспортна мрежа и 
за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС 
(ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно насоките на 
Съюза за развитието на 
трансевропейската транспортна мрежа и 
за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС 
(ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 219
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Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проекти за интелигентна и 
устойчива градска мобилност, насочени 
към различни видове градски транспорт 
с ниски емисии, включително транспорт 
по вътрешните водни пътища и 
иновативни решения за мобилност, 
недискриминираща достъпност, 
намалено замърсяване на въздуха и 
шум, енергийно потребление, мрежи на 
интелигентните градове, поддръжка, и 
повишаващи равнищата на безопасност 
и намаляващи честотата на 
произшествията, включително за 
велосипедистите и пешеходците;

в) проекти за интелигентна и 
устойчива градска мобилност, насочени 
към различни видове градски транспорт 
с нулеви емисии, включително 
транспорт по вътрешните водни пътища 
и иновативни решения за мобилност, 
недискриминираща достъпност, 
намалено замърсяване на въздуха и 
шум, енергийно потребление, мрежи на 
интелигентните градове, поддръжка, и 
повишаващи равнищата на безопасност 
и намаляващи честотата на 
произшествията, включително за 
велосипедистите и пешеходците;

Or. en

Изменение 220
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепа за подновяването и 
преоборудването на мобилни активи в 
транспорта с цел внедряване на решения 
за мобилност с ниски и нулеви емисии, 
включително чрез използването на 
алтернативни горива в превозните 
средства от всички видове транспорт;

г) подкрепа за подновяването и 
преоборудването на мобилни активи в 
транспорта с цел внедряване на решения 
за мобилност с нулеви емисии, 
включително чрез използването на 
алтернативни горива в превозните 
средства от всички видове транспорт;

Or. en

Изменение 221
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Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – буква ж – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) намаляване на емисиите, или iii) намаляване на емисиите с ясна 
посока към нулеви емисии, или

Or. en

Изменение 222
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение IІ – точка 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) декарбонизацията на енергоемки 
отрасли и същественото намаляване на 
емисиите от такива отрасли, 
включително демонстрационни проекти 
за иновативни технологии с ниски 
емисии и тяхното внедряване;

з) декарбонизацията на енергоемки 
отрасли и същественото намаляване на 
емисиите от такива отрасли, 
включително демонстрационни проекти 
за иновативни технологии с нулеви 
емисии и тяхното внедряване;

Or. en

Изменение 223
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) декарбонизацията на веригата за 
производство и разпределение на 
енергия чрез постепенно премахване на 
използването на въглища и нефт; и

и) декарбонизацията на веригата за 
производство и разпределение на 
енергия чрез постепенно премахване на 
използването на въглища, газ и нефт; и
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Or. en

Изменение 224
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изкуствен интелект; a) етичен изкуствен интелект;

Or. en

Изменение 225
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) квантова технология; заличава се

Or. en

Изменение 226
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Туризъм. 9. Устойчив туризъм.

Or. en

Изменение 227
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Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Рехабилитация на промишлени 
обекти (включително замърсени терени) 
и възстановяване на такива обекти за 
устойчиво използване.

10. Рехабилитация на промишлени 
обекти (включително замърсени терени) 
и възстановяване на такива обекти за 
устойчиво използване, с изключение на 
рехабилитация и възстановяване, 
които са част от корпоративни 
пасиви.

Or. en

Изменение 228
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 12 – буква г – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) достъпно социално жилищно 
настаняване3;

ii) достъпно, здравословно и 
енергийно ефективно социално 
жилищно настаняване3;

_________________ _________________
3 Под „достъпно социално жилищно 
настаняване“ се разбира жилищно 
настаняване за лица в неравностойно 
положение или групи в неравностойно 
социално положение, които поради 
ограничената си платежоспособност 
живеят в жилища с изключително лоши 
условия или нямат възможност да 
намерят жилище при пазарни условия.

3 Под „достъпно социално жилищно 
настаняване“ се разбира жилищно 
настаняване за лица в неравностойно 
положение или групи в неравностойно 
социално положение, които поради 
ограничената си платежоспособност 
живеят в жилища с изключително лоши 
условия или нямат възможност да 
намерят жилище при пазарни условия.

Or. en

Изменение 229
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Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Развитие на отбранителната 
промишленост, с което да се 
допринесе за стратегическата 
автономност на Съюза, по-специално 
чрез подкрепа за:

заличава се

a) веригата за доставки за 
отбранителната промишленост на 
Съюза, в частност чрез финансова 
подкрепа за МСП и дружествата със 
средна пазарна капитализация;
б) дружествата, участващи в 
революционни проекти за иновации в 
областта на отбраната и тясно 
свързани с тази област технологии с 
двойна употреба;
в) веригата за доставки на 
отбранителната промишленост при 
участие в съвместни проекти за 
научни изследвания и развойна 
дейност в този сектор, включително 
тези, подкрепяни от Европейския 
фонд за отбрана;
г) инфраструктура за научни 
изследвания и обучение в областта на 
отбраната.

Or. en

Изменение 230
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 4 – подточка 4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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4.1 Енергетика Инсталирана 
допълнителна мощност за производство 
на енергия от възобновяеми източници 
и други безопасни и устойчиви 
енергийни източници с нулеви и ниски 
въглеродни емисии (в мегавати (MW)

4.1 Енергетика Инсталирана 
допълнителна мощност за производство 
на енергия от възобновяеми източници 
и други безопасни и устойчиви 
енергийни източници с нулеви 
въглеродни емисии (в мегавати (MW)

Or. en

Изменение 231
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 6 – подточка 6.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1 Брой на подпомогнатите 
предприятия, по размер (микро-, малки, 
средни предприятия и малки дружества 
със средна пазарна капитализация)

6.1 Брой на подпомогнатите 
предприятия, по размер (микро-, малки, 
средни предприятия и малки дружества 
със средна пазарна капитализация), 
включително данни, групирани по 
полов признак

Or. en

Изменение 232
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 6 – подточка 6.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2 Брой на подпомогнатите 
предприятия, според етапа (ранен, 
растеж/пълно разгръщане)

6.2 Брой на подпомогнатите 
предприятия, според етапа (ранен, 
растеж/пълно разгръщане), 
включително данни, групирани по 
полов признак

Or. en
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Изменение 233
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 8 – подточка 8.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.1 Брой и обем на операциите, 
допринасящи за предоставянето на 
критична инфраструктура, с разбивка по 
физическа инфраструктура и свързаните 
стоки и услуги, когато е приложимо

8.1 Брой и обем на операциите, 
допринасящи за предоставянето на 
критична инфраструктура, с разбивка по 
физическа инфраструктура и свързаните 
стоки и услуги; брой и обем на 
операциите, допринасящи за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове в посока към икономика с 
нулеви нетни емисии в съответствие 
с европейските цели в областта на 
климата;

Or. en

Изменение 234
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 8 – подточка 8.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.3 Брой и обем на операциите, 
допринасящи за разработването на 
критични технологии и материали за 
сигурността на Съюза и неговите 
държави членки, и изделия с двойна 
употреба

8.3 Брой и обем на операциите, 
допринасящи за разработването на 
критични технологии и материали за 
сигурността на Съюза и неговите 
държави членки, и граждански 
компоненти на изделията с двойна 
употреба

Or. en

Изменение 235
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 8 – подточка 8.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.4 Брой на подпомогнатите 
предприятия, с разбивка по размер, 
разработващи и произвеждащи 
критични технологии и материали за 
сигурността на Съюза и неговите 
държави членки или изделия с двойна 
употреба

8.4 Брой на подпомогнатите 
предприятия, с разбивка по размер, 
разработващи и произвеждащи 
критични технологии и материали за 
сигурността на Съюза и неговите 
държави членки или граждански 
компоненти на изделията с двойна 
употреба

Or. en

Изменение 236
Драгош Пъслару, Никола Данти, Искра Михайлова, Клемен Грошел, Сусана 
Солис Перес, Иварс Иябс, Кристоф Грюдлер, Маури Пекаринен, Исаскун Билбао 
Барандика, Мортен Петерсен, Валери Айе

Предложение за регламент
Приложение III – точка 8 – подточка 8.4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.4a Брой на клъстерите и 
цифровите иновационни центрове, 
подпомогнати за създаването на 
полезни взаимодействия между 
регионалните, националните, 
европейските и частните 
предприятия и дружества;

Or. en

Изменение 237
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 8 – подточка 8.5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8.5 Брой и обем на операциите, 
допринасящи за предоставянето, 
производството и натрупването на 
запаси от материали от първа 
необходимост, включително провизии 
от първа необходимост за 
здравеопазването

8.5 Брой и обем на операциите, 
допринасящи за предоставянето, 
производството и натрупването на 
запаси от материали от първа 
необходимост, освен ако са в 
пределите на действащите правни 
изисквания, включително провизии от 
първа необходимост за 
здравеопазването

Or. en

Изменение 238
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 8 – подточка 8.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.7 Брой и обем на операциите за 
подпомагане на главни базови и 
цифрови технологии, които са от 
стратегическо значение за бъдещето на 
промишлеността на Съюза.

8.7 Брой и обем на операциите за 
подпомагане на главни базови и 
цифрови технологии, които са от 
стратегическо значение за бъдещето на 
Съюза.

Or. en

Изменение 239
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Иво Христов, Карлуш Зориню, Лукаш 
Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Приложение III – точка 8 – подточка 8.7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.7a Регионален и национален 
обхват, в който се посочва, че 
ползите за държавите членки и 
регионите са разпределени равномерно 
на територията на ЕС и че няма 
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концентрация на ползи за ограничени 
държави членки или региони;

Or. en

Изменение 240
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение III – точка 8 – подточка 8.7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.7a Брой и обем на операциите в 
помощ на дружествата и 
общностите, и по-специално на МСП, 
за укрепване на устойчивостта на 
техните вериги за създаване на 
стойност и бизнес модели.

Or. en

Изменение 241
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Иво Христов, Карлуш Зориню, Лукаш 
Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Приложение III – точка 8 – подточка 8.7 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.7б Брой на ангажиментите на 
европейските консултантски 
центрове по инвестиционни 
инвестиции в регионите и държавите 
членки без значителен опит в 
инициирането и разработването на 
проекти.

Or. en

Изменение 242
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Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш 
Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Приложение III – точка 8 – подточка 8.7 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.7в Брой на ангажиментите на 
Европейския консултантски център 
по инвестиционни инвестиции в 
промишлени сектори с недостатъчно 
инвестиции, които традиционно не се 
ползват от инвестиционните 
инструменти на Съюза.

Or. en

Изменение 243
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, 
Лукаш Кохут, Роберт Хайшел

Предложение за регламент
Приложение III – точка 8 – подточка 8.7 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.7г Брой стартиращи 
предприятия, технологични 
предприемачи и иновационни 
екосистеми, които са били 
облагодетелствани и разработени от 
този инвестиционен инструмент.

Or. en

Изменение 244
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, Роберт 
Хайшел

Предложение за регламент
Приложение III – точка 8 – подточка 8.7 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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8.7д Увеличаване на обема на дялово 
участие и инвестиции в рисков 
капитал в свързани проекти.

Or. en

Изменение 245
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V – част 1 – параграф 2 – точка 1 – параграф 1 –  буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) ако става дума за подкрепа за 
операции по финансиране и 
инвестиране в рамките на компонента за 
стратегически европейски 
инвестиции — инвестицията не би била 
осъществена или не би била 
осъществена в същата степен чрез 
пазарно финансиране от субекти, 
установени и извършващи дейност в 
Съюза поради трудности в 
интернализацията на ползите, 
предоставени в полза на европейския 
стратегически интерес;

е) ако става дума за подкрепа за 
операции по финансиране и 
инвестиране в рамките на компонента за 
стратегически европейски 
инвестиции — инвестицията не би била 
осъществена или не би била 
осъществена чрез пазарно финансиране 
от субекти, установени и извършващи 
дейност в Съюза поради трудности в 
интернализацията на ползите, 
предоставени в полза на европейския 
стратегически интерес;

Or. en

Изменение 246
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V – част 1 – параграф 2 – точка 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Операциите по финансиране и 
инвестиране в рамките на компонента за 
стратегически европейски инвестиции 
могат да се считат за допълнителни и 
когато без подкрепата на фонд InvestEU 

(3) Операциите по финансиране и 
инвестиране в рамките на компонента за 
стратегически европейски инвестиции 
могат да се считат за допълнителни и 
когато без подкрепата на фонд InvestEU 
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те не биха били осъществени, или поне 
не в същата степен, от други частни и 
публични субекти, установени и 
извършващи дейност в Съюза.

те не биха били осъществени от други 
частни и публични субекти, установени 
и извършващи дейност в Съюза.

Or. en

Изменение 247
Зджислав Краснодембски, Робърт Рос, Роб Рокен, Изабела-Хелена Клоц, Елжбета 
Крук, Гжегож Тобишовски, Евжен Тошеновски, Яцек Сариуш-Волски

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Извеждането от експлоатация, 
експлоатацията, приспособяването 
или изграждането на атомни 
електроцентрали.

(11) Извеждането от експлоатация 
или експлоатацията на атомни 
електроцентрали.

Or. en

Изменение 248
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Инвестиции, свързани с минно 
дело или с добив, преработка, 
дистрибуция, съхранение или изгаряне 
на твърди изкопаеми горива и петрол, 
както и инвестиции, свързани с 
добива на газ. Това изключение не се 
прилага за:

(12) Инвестиции, свързани с минно 
дело или с добив, преработка, 
дистрибуция, съхранение или изгаряне 
на изкопаеми горива и торф.

Or. en

Изменение 249
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Ева Каили, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, 
Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Инвестиции, свързани с минно 
дело или с добив, преработка, 
дистрибуция, съхранение или изгаряне 
на твърди изкопаеми горива и петрол, 
както и инвестиции, свързани с добива 
на газ. Това изключение не се прилага 
за:

(12) Инвестиции, свързани с минно 
дело или с добив, преработка, 
дистрибуция, съхранение или изгаряне 
на твърди изкопаеми горива и петрол, 
както и инвестиции, свързани с добива 
на газ. Изключването не се прилага за 
проекти за газ, ако проектите 
отговарят на следните условия :

Or. en

Изменение 250
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) проекти, при които няма 
надеждна алтернативна технология;

заличава се

Or. en

Изменение 251
Ева Каили, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, 
Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) проекти, при които няма 
надеждна алтернативна технология;

a) проекти, които се 
осъществяват на територии, 
изправени пред особено сериозни 
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предизвикателства по отношение на 
енергийния преход поради високата 
им зависимост от твърди изкопаеми 
горива, както е договорено в 
националните планове за справедлив 
преход;

Or. en

Изменение 252
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проекти, свързани с 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването;

заличава се

Or. en

Обосновка

Що се отнася до действията, предприети за улесняване на инвестициите, 
Европейският съвет от 22 май 2013 г. даде приоритет на постепенното премахване 
на вредните за околната среда и икономиката субсидии, включително за изкопаемите 
горива. Посоченото изключение би могло да представлява субсидия, като по този 
начин е в противоречие с целта за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми 
горива, както и с принципа „замърсителят плаща“, предвиден в член 191 от ДФЕС.

Изменение 253
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш 
Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проекти, свързани с 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването;

б) проекти, които допринасят за 
целите на Съюза в областта на 
околната среда във връзка със 
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смекчаването на последиците от 
изменението на климата и 
адаптирането към него чрез 
ускоряване на пълното изваждане от 
употреба на твърдите изкопаеми 
горива;

Or. en

Изменение 254
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проекти, оборудвани с 
инсталации за улавяне и съхранение 
на въглероден диоксид или 
инсталации за улавяне и 
оползотворяване на въглероден 
диоксид; промишлени или 
изследователски проекти, които 
водят до значително намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
сравнение с приложимите 
референтни показатели на схемата 
за търговия с емисии.

заличава се

Or. en

Изменение 255
Ева Каили, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, 
Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проекти, оборудвани с 
инсталации за улавяне и съхранение 
на въглероден диоксид или 

в) проекти, които са в 
съответствие с целите и 
законодателството на Съюза в 
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инсталации за улавяне и 
оползотворяване на въглероден 
диоксид; промишлени или 
изследователски проекти, които 
водят до значително намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
сравнение с приложимите 
референтни показатели на схемата 
за търговия с емисии.

областта на енергетиката и 
климата и националните планове в 
областта на енергетиката и 
климата и имат преходен и свързващ 
характер;

Or. en

Изменение 256
Ева Каили, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, 
Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) проекти, за които е извършена 
предварителна оценка на 
използването само на възобновяеми 
енергийни източници;

Or. en

Изменение 257
Ева Каили, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш Зориню, Лукаш Кохут, 
Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) проекти, при които няма 
надеждна алтернативна технология 
и подкрепяните дейности не 
възпрепятстват разработването на 
възобновяеми енергийни източници в 
съответните територии и са 
съвместими и в полезно 
взаимодействие с бъдещо използване 
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на възобновяеми енергийни 
източници;

Or. en

Изменение 258
Ева Каили, Николас Гонсалес Касарес, Иво Христов, Цветелина Пенкова, Карлуш 
Зориню, Лукаш Кохут, Роберт Хайшел, Дан Ника

Предложение за регламент
Приложение V – част 2 – параграф 1 – точка 12 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) проекти, при които 
подпомаганите дейности допринасят 
за намаляване на енергийната 
бедност;

Or. en

Изменение 259
Михаел Блос
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение V a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Vа (ново)
Устойчивост
Икономическа и стопанска 
устойчивост:
a) решения за непрекъснатост на 
стопанската дейност и на услугите 
за публични и частни институции, 
които са от съществено значение за 
функциите на обществото в 
политическата, икономическата, 
социалната и административната 
сфера и в сферата на обществената 
безопасност, здравеопазването, 
грижите, транспорта, 
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обществените поръчки и 
образованието;
б) реформи и регулаторни системи, 
които стимулират предприятията и 
участниците от гражданското 
общество да модернизират 
системите за осигуряване на 
непрекъснатост по време на кризи и 
да инвестират в протоколи за кризи, 
свързани с безопасността на 
работното място, за да се сведат до 
минимум оперативните смущения;
в) стимули за адаптиране на 
промишлените процеси и 
диверсифициране на веригите на 
доставки, включително инвестиции в 
гъвкави транспортни системи, 
наблюдение на движението и 
процедури при извънредни ситуации 
по време на прекъсване на веригата на 
доставки;
г) системи за непрекъснатост по 
време на кризи и протоколи за 
публичните и частните доставчици 
на транспортни услуги;
д) способността на националните и 
наднационалните финансови системи 
да осигуряват ликвидност и да 
осигуряват непрекъснати сигурни 
платежни инструменти;
Социална устойчивост:
a) реформи и инвестиции за укрепване 
на способността на националните, 
регионалните и местните органи на 
управление да подпомагат 
засегнатите граждани във времена на 
внезапни и тежки последици за 
техния поминък, включително 
програми и административни 
ресурси, които улесняват бързото 
предоставяне на  финансова или друга 
подкрепа на засегнатите граждани, 
които са изправени пред сериозни 
последици за тяхното финансово 
положение, безопасност и физическо 
или психическо здраве, включително 
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мерки, които гарантират равенство 
между половете, подходяща 
издръжка на децата и защита на 
хората в уязвимо положение, като 
например хора с увреждания, 
затворници, малцинства, бежанци и 
лица, търсещи убежище;
б) мерки, които подобряват 
капацитета на системите за 
социално подпомагане и други 
системи за подпомагане на доходите с 
цел насърчаване на социалното 
приобщаване и гарантиране на 
устойчивостта на лицата дори при 
стресови или социално-икономически 
смущения;
в) административни ресурси и 
възможности, включително цифрови 
инструменти, за ефективно 
координиране на предоставянето на 
финансова помощ или на ликвидност 
на засегнатите граждани, като 
същевременно се свежда до минимум 
извършването на измами или други 
злоупотреби;
г) способността на здравните 
системи да поддържат безопасни и 
устойчиви условия на труд за 
здравния персонал дори при трудни 
условия и подобряване на условията 
на труд в сектора на грижите, като 
например грижите за децата и 
грижите за възрастните хора;

д) д) капацитет и ефективност на 
публичните институции в областта 
на здравеопазването за достъп и 
наблюдение на цялата география и 
цялото население и за 
идентифициране, разследване и 
управление на резки събития с рискове 
за общественото здраве, за 
ограничаване на тяхното 
разпространение и за предоставяне на 
грижи на всички жители на дадена 
държава членка, независимо от 
техния доход или статут на 
пребиваване;
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Институционална и 
административна устойчивост и 
готовност за действие при кризи:
a) ранно откриване и координирани 
отговори на широкомащабни рискове 
за общественото здраве, като 
например пандемии и епидемии, 
природни бедствия, горещини, суши, 
горски пожари, химически, ядрени или 
промишлени аварии;
б) качеството и покритието на 
инфраструктурата за реагиране на 
рискове за общественото здраве, 
включително системи за 
координиране на транспорта и 
разпределение на персонала, 
пациентите, медицинското 
оборудване и защитните съоръжения, 
както и на комуникационната 
инфраструктура;
в) надеждността на доставката на 
важни лекарства и медицинско 
оборудване дори когато търсенето е 
изключително високо;
г) способността на националните 
здравни системи да координират 
дейността си с други национални, 
европейски и международни агенции;
д) готовност за действие при кризи 
от страна на критична 
инфраструктура, като 
водоснабдяване или енергийни 
доставки, канализационни системи, и 
поддържане на санитарни 
стандарти;
е) готовност за действие при кризи и 
координация на националните и 
регионалните агенции за гражданска 
защита, включително 
противопожарните служби и 
службите за техническа помощ.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
и е неразривно свързано с други допустими изменения, по-специално относно член 7, 
буква д) и новите части от текста, предложени от Европейската комисия, с които 
се въвежда концепцията за устойчивост.


