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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) 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 

(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), за да 
се подобри реакцията на Съюза при 
извънредни ситуации, както и 
устойчивостта на цялата икономика, 
включително чрез цифровизацията 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 
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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.

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, по-специално 
двойната цел за ускоряване на 
преходите към климатична 
неутралност и цифровизация, 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 2

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 

(5) Фондът InvestEU следва да 
допринесе за подобряване на 
конкурентоспособността, за социално-
икономическа конвергенция, за 
сближаване и за дългосрочен 
икономически растеж в Съюза, 
включително в областта на иновациите 
и цифровизацията, за ефикасно 
използване на ресурсите в съответствие 
с кръговата икономика, за 
устойчивостта и приобщаващия 
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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 
ЕС.

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 с 
висок потенциал за растеж и в 
ключови стратегически сектори във 
всички региони на територията на ЕС.

Or. en

Изменение 3

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, 
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 особено 
видимо по отношение на цифровата 
инфраструктура. От решаващо 
значение е да се подкрепя 
свързаността във всички 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 
източници с ниски емисии, екологична 
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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.

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 4

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, 

(18) Въпреки че равнището на общите 
инвестиции в Съюза се беше увеличило 
преди породената от COVID-19 криза, 
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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.

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. 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. 
Научните изследвания и иновациите 
ще играят важна роля за 
преодоляване на кризата и за 
създаване на необходимите 
технологии за постигане на 
политиките и целите на Съюза. 
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.

Or. en
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Изменение 5

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. 
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, 
туристическите 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 
действия, стимулиращи устойчиво, 
иновативно и цифрово 
възстановяване на туристическия 
сектор.

Or. en

Изменение 6

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 

(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 



PE655.653v01-00 10/24 PA\1210009BG.docx

BG

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.

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 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, 
Европейската стратегия за данните, 
Бялата книга за изкуствения 
интелект, Новата промишлена 
стратегия за Европа, Стратегията за 
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 7

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 

(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 
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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.

се обърне внимание на стратегическата 
уязвимост, за да се подобри реакцията 
на Съюза при извънредни ситуации, 
както и устойчивостта на цялата 
икономика. Само една устойчива, 
цифровизирана, 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 8

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 

(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 
прехода към климатична 
неутралност и цифровия преход, 
които обаче също така повишават 
конкурентоспособността на 
икономиките на държавите членки, 
включително на необходимостта от 
възстановяване на производствения 
капацитет на държавите членки и 
създаване на ориентирани към 
бъдещето инвестиции, насърчаващи 
предприемачеството и създаването 
на работни места, както и на 
повишената устойчивост, включително 
чрез намаляване на зависимостта от 
уязвими вериги на доставки. 
Проектите следва да носят 
европейска добавена стойност и 
следва или да са трансгранични, или 
да генерират реална добавена 
стойност в повече от една държава 
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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 
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 

членка или регион чрез 
разпространение на ефектите. 
Подкрепата не следва да се влива 
директно в националните бюджети 
или да замества национални 
бюджетни разходи, като например 
осигурителни плащания. 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; 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, по-специално за 
изпълнение на стратегията за 
енергия от възобновяеми източници в 
морето, 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 
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могат да се възползват от тях. 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. Разпределението на 
финансовия пакет следва по-
специално да осигури подкрепа за 
успоредните преходи към климатична 
неутралност и цифровизация. 
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 9

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, 

(29) Компонентът за стратегически 
европейски инвестиции следва също 
така да е насочен към доставчици, 
установени и функциониращи в Съюза, 
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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.

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. Не 
следва обаче да се предоставя 
финансова подкрепа, когато даден 
проект не е в съответствие със 
стратегическите и икономическите 
интереси на Съюза, например за 
проекти, които биха увеличили 
зависимостта от уязвими или 
недиверсифицирани вериги на 
доставки.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Добавянето на компонента за 
стратегически европейски 
инвестиции следва да отговаря на 
стратегическите потребности на 
Съюза и да допринася за бъдещия му 
икономически просперитет. 
Необходимостта от създаването на 
този компонент възникна в резултат 
на пандемията от COVID-19, 
въздействието ѝ върху веригите на 
доставки и разкриването на 
определени уязвимости. Поради тази 
причина е важно да се гарантира 
видимостта на финансирането от 
Съюза от фонда InvestEU, и по-
специално от компонента за 
стратегически европейски 
инвестиции и неговите набелязани 
стратегически приоритети чрез 
ефективна комуникация, привличаща 
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вниманието върху финансираните от 
Съюза действия и резултатите от 
тях, с цел адекватно насърчаване на 
европейската добавена стойност на 
програмата InvestEU като част от 
икономическото възстановяване.

Or. en

Изменение 11

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 внимание 
следва да се обърне на намаляването 
на административната тежест, по-
специално за МСП. 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 
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изграждане на капацитет за 
потенциалните организатори на 
проекти, и по-специално местните 
организации и органи.

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 12

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 се подкрепят, в 
съответствие с целите на 
компонента за стратегически 
европейски инвестиции, 
дългосрочният растеж, 
качествената заетост и 
конкурентоспособността. Тези 
допълнителни ресурси следва да се 
използват по начин, който да гарантира 
спазването на сроковете, предвидени в 
Регламент [ЕURI].

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката на 

ж) устойчивото и приобщаващо 
възстановяване на икономиката 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.

Съюза, и по-специално на МСП, след 
кризата, причинена от пандемията от 
COVID-19, като се защитават и 
укрепват нейните стратегически вериги 
за създаване на стойност и 
преминаването ѝ към климатична 
неутралност и цифровизация, и се 
поддържат и подсилват дейностите от 
стратегическо значение за Съюза във 
връзка с критичната инфраструктура, 
преобразяващите технологии 
преломните научни изследвания и 
иновации и суровините за 
предприятията и потребителите.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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).

2. 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 равномерно разпределена 
между инициативите в подкрепа на 
преходите към климатична 
неутралност и цифровизация, за да се 
гарантира подходяща подкрепа за 
двете предизвикателства.

Or. en

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) компонент на политиката, 
свързан със стратегическите европейски 

д) компонент на политиката, 
свързан със стратегическите, 
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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:

ориентирани към бъдещето 
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 
прехода към климатична 
неутралност и цифровия преход, но 
които също така засилват 
конкурентоспособността на 
икономиките на държавите членки, 
включително с оглед на 
необходимостта от възстановяване 
на производствения капацитет на 
държавите членки и от насърчаване 
на предприемачеството и 
създаването на работни места и 
повишаването на устойчивостта в една 
от следните области:

Or. en

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) инвестиции и техническа 
помощ за предприятията, по-
специално МСП, за цифровизиране на 
техните дейности и повишаване на 
устойчивостта на техните вериги за 
създаване на стойност и бизнес 
модели, както и инициативи за 
насърчаване на предприемачеството;

Or. en

Изменение 17

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

iiб) стратегическите инвестиции в 
проекти в областта на енергията от 
възобновяеми източници с голям 
потенциал да допринесат значително 
за постигането на целите, определени 
в Директива (ЕС) 2018/2001, със 
специален акцент върху ускоряването 
на разгръщането им в региони на 
Съюза, за които е установено, че 
разполагат с най-много възобновяеми 
ресурси;

Or. en

Изменение 18

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, 
нисковъглеродни и цифрови технологии 
и преломни научни изследвания и 
иновации, при които инвестициите са от 
стратегическо значение за 
промишленото бъдеще и 
дългосрочната конкурентоспособност 
на Съюза и са съобразени с 
приоритетите, определени в 
програмата „Хоризонт Европа“; тези 
инвестиции се правят също така в 
съответствие с дългосрочните 
стратегии за промишленото бъдеще 
на Европа и европейските МСП; тези 
области включват:

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка iv – буква б
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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 и авиацията, 
улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид, технологии за кръгова 
икономика;

Or. en

Изменение 20

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, суровини или продоволствена 
сигурност, като се държи сметка за 
ефективното използване на ресурсите и 
кръговостта в стратегическите вериги за 
създаване на стойност и 
стратегическите екосистеми;

Or. en

Изменение 21

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

Освен това, в случай на инвестиции в 
космоса, отбраната и киберсигурността, 
както и в специални видове проекти с 
реални и преки последици за 
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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.

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. Не се 
предоставя финансова подкрепа, 
когато даден проект не е в 
съответствие със стратегическите и 
икономическите интереси на Съюза, 
например за проекти, които биха 
увеличили зависимостта от уязвими 
или недиверсифицирани вериги на 
доставки.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д – подточка vii – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансирането и инвестициите по 
този компонент, предназначени за 
дейности, свързани с прехода към 
климатична неутралност и прехода 
към цифровизация, се разпределят 
поравно между двете паралелни 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 23

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 

Партньорите по изпълнението прилагат 
целта поне 55% 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 
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околната среда. околната среда.

Or. en

Изменение 24

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, 
улеснява разработването на важни 
проекти от общоевропейски интерес и 
стратегическите съюзи, допринася за 
установяването на стратегически 
вериги за създаване на стойност в 
рамките на екосистемния подход 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 25

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 и виртуална инфраструктура 
и свързаните стоки и услуги, когато е 
приложимо

Or. en
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Изменение 26

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 
научноизследователската дейност и 
разработването на критични технологии 
и материали за сигурността на Съюза и 
неговите държави членки, и изделия с 
двойна употреба

Or. en

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.7а Брой и обем на операциите в 
помощ на предприятията, и по-
специално на МСП, за цифровизиране 
на тяхната дейност;

Or. en

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.7б Брой и обем на операциите в 
подкрепа на предприемачеството;

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение III – точка 8 – подточка 8.7 в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение V – част 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 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 и неговата 
дългосрочна конкурентоспособност.

Or. en


