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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Становището на комисията по бюджетен контрол е съсредоточено върху въпросите на 

доброто финансово управление и, по-специално, върху член 14 от проекта на 

регламент: одитиране от Сметната палата. 

Сметната палата следва да бъде оправомощена да извършва одити във връзка с 

дейностите, предприети в съответствие с посочения регламент, тъй като всички 

дейности по този регламент са дейности по управление на приходите и разходите на 

Съюза по смисъла на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС). Трябва да бъде подчертано по–специално, че: 

1. ЕФСИ е определен като ясно разпознаваем и прозрачен гаранционен механизъм и 

че гаранцията се подпомага основно от бюджета на Съюза; 

2. членовете на Инвестиционния комитет се определят по предложение на Комисията;  

3. Комисията ще бъде представена в Управителния съвета на ЕФСИ; 

4. Комисията е член на Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) и с нея се провеждат консултации, преди ЕИБ да одобри всяка операция по 

финансиране и инвестиции;  

5. Европейският консултантски център по въпросите на инвестициите ще бъде 

изграден отчасти въз основа на действащите консултантски служби на Комисията;  

6. средствата в гаранционния фонд се управляват от Комисията;  

7. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на държавите членки, насърчават създаването на 

прозрачен механизъм за утвърждаване на текущи и потенциални бъдещи 

инвестиционни проекти в Съюза. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещите комисии по бюджети и по 

икономически и парични въпроси да вземат предвид следните изменения: 

 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Позоваване 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

като взеха предвид становището на 

Европейския икономически и социален 

комитет и на Комитета на регионите, 

като взеха предвид становищата на 

Европейския икономически и социален 

комитет, на Комитета на регионите и на 
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Европейската сметна палата, 

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 7 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) На 12 март 2015 г. Европейската 

сметна палата прие Становище 

№ 4/2015, съгласно член 287, 

параграф 4 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС), относно 

предложението за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно Европейския фонд за 

стратегически инвестиции и за 

изменение на регламенти (ЕС) 

№ 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013, в 

което излага своите забележки по 

предложението на Комисията и 

представя предложения с цел 

подобряването на регламента. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Целесъобразността на дадена 

инвестиция следва да се определя с 

оглед на степента, в която тя може 

да убеди частните инвеститори да 

преминат към дългосрочно 

финансиране на икономиката, като 

се има предвид, че понастоящем 

голям дял от европейските частни 

спестявания (близо 16 000 милиарда 

евро) се инвестира основно 
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краткосрочно, често извън Съюза. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) ЕФСИ следва да подпомага 

стратегически инвестиции с висока 

икономическа добавена стойност, които 

допринасят за постигане на целите на 

политиката на Съюза. 

(11) ЕФСИ следва да подпомага 

стратегически инвестиции с висока 

икономическа добавена стойност, които 

допринасят за постигане на целите на 

стратегията „Европа 2020“. Във 

връзка с това подкрепата от ЕФСИ 

за инфраструктурни мрежи следва да 

допринася за постигането на целите 

на Регламент (ЕС) № 1315/2013 по 

отношение транспорта, на 

Регламент (ЕС) № 347/2013 по 

отношение на енергийните мрежи и 

на Регламент (ЕС) № 283/2014 по 

отношение на 

телекомуникационната 

инфраструктура. Следва да се обърне 

специално внимание на проектите, 

при които са налице полезни 

взаимодействия между секторите на 

транспорта, на телекомуникациите 

и на енергетиката. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

по-рисковани проекти с по-висока 

възвращаемост, отколкото 

съществуващите инструменти на Съюза 

и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 

характер спрямо съществуващите 

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

по-рисковани проекти с по-висока 

възвращаемост, отколкото 

съществуващите инструменти на Съюза 

и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 

характер спрямо съществуващите 
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операции. ЕФСИ следва да финансира 

проекти в целия Съюз, включително в 

най-засегнатите от финансовата криза 

държави. ЕФСИ следва да се използва 

само когато липсва финансиране от 

други източници при разумни условия. 

операции. ЕФСИ следва да финансира 

проекти в целия Съюз, особено в най-

засегнатите от финансовата криза 

държави. ЕФСИ следва да се използва 

само когато липсва финансиране от 

други източници при разумни условия. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 19 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) Плащанията към гаранционния 

фонд следва да имат целеви размер от 

200 милиона. евро през 2016 г., 300 

милиона. евро през 2017 г., 1 милиард 

евро през 2018 г. и 2 милиарда евро 

през 2019 г., като тези суми 

постепенно да се разрешават от 

Европейския парламент и от Съвета 

в рамките на годишната бюджетна 

процедура, като се вземат предвид 

ефективното използване на 

гаранцията от ЕС и оценката на 

допълняемостта на операцията, 

проведена в рамките на ЕФСИ, в 

сравнение с обичайните операции на 

ЕИБ. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) Договореностите за 

прилагането и контрола на ЕФСИ, 

както и официалният ангажимент 

от страна на държавите членки, ще 

са от решаващо значение за успеха на 

фонда и ще е необходимо да се 
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гарантира, по-специално, че се 

подбират най-добрите проекти въз 

основа на обективни критерии, 

независимо от тяхната 

националност. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Подкрепените от ЕФСИ операции 

по финансиране и инвестиции на ЕИБ 

следва да бъдат управлявани в 

съответствие със собствените правила 

и процедури на ЕИБ, включително с 

подходящи мерки за контрол и мерки 

срещу укриване на данъци, както и 

съобразно правилата и процедурите 

относно Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и Сметната палата, 

включително тристранното 

споразумение между Европейската 

комисия, Европейската сметна 

палата и Европейската 

инвестиционна банка. 

(24) Подкрепените от ЕФСИ операции 

по финансиране и инвестиране на ЕИБ 

следва да бъдат управлявани в 

съответствие с Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета1a, 

включително с подходящи мерки за 

контрол и мерки срещу укриване на 

данъци, както и съобразно правилата и 

процедурите относно Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF) и 

Сметната палата. Поради това следва 

незабавно да се установи дали наскоро 

приетите от ЕИБ нови политики за 

прозрачност не са били отслабени по 

никакъв начин. 

 ________________ 

 1a Регламент (ЕС, Евратом) 

№°966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна 

на Регламент (ЕО, Евратом) 

№ 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 

26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка 

Излишно. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) ЕИБ следва да извършва редовна 

оценка на подкрепяните от ЕФСИ 

дейности, за да бъде анализирана 

тяхната адекватност, изпълнение и 

въздействие, както и аспектите, които 

биха могли да подобрят работата в 

бъдеще. Подобни оценки следва да 

бъдат от полза за отчетността и 

анализа на устойчивостта. 

(25) ЕИБ и Инвестиционният 

комитет следва да извършват редовна 

оценка на подкрепяните от ЕФСИ 

дейности и да докладват за тях, за да 

бъдат анализирани тяхната добавена 

стойност за съществуващите 

дейности, финансирани от Съюза, 
тяхната адекватност, тяхното 

изпълнение и въздействие, както и за да 

се установят аспектите, които биха 

могли да подобрят бъдещите 

дейности. Подобни оценки следва да 

бъдат от полза за обществената 

отчетност, доброто финансово 

управление, прозрачността и анализа 

на икономическата, екологичната и 

социалната устойчивост. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Наред с операциите по 

финансиране, които ще бъдат 

осъществени посредством ЕФСИ, ще 

бъде създаден Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициитe (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 

да предоставя засилена подкрепа за 

разработване и подготовка на проекти в 

целия Съюз, въз основа на опита на 

Комисията, ЕИБ, националните 

насърчителни банки и управляващите 

органи на европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Той следва да 

представлява единно входящо звено за 

(26) Наред с операциите по 

финансиране, които ще бъдат 

осъществени посредством ЕФСИ, ще 

бъде създаден Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициитe (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 

да предоставя засилена подкрепа за 

разработване и подготовка на проекти в 

целия Съюз, въз основа на опита на 

Комисията, ЕИБ, националните 

насърчителни банки и управляващите 

органи на европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Той следва да 

представлява единно входящо звено за 
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въпроси, свързани с техническата 

помощ за инвестиции в рамките на 

Съюза. 

въпроси, свързани с техническата 

помощ за инвестиции в рамките на 

Съюза. ЕКЦВИ следва да си 

сътрудничи със съществуващите 

консултативни единици, 

включително ЕИБ, Комисията и 

държавите членки, като например 

Европейския експертен център за 

публично-частни партньорства 

(EPEC) и „Финансови инструменти 

— Техническа консултативна 

платформа (FI—TAP) за ЕФСИ“. 

ЕКЦВИ следва да дава възможност на 

държавите членки и на регионите в 

целия Съюз да се възползват от 

безплатно експертно мнение, за да се 

осигури справедлив достъп до 

финансиране от ЕФСИ. 

Обосновка 

Заимствано от Становище 4/2015 на Европейската сметна палата относно ЕФСИ— 

параграфи 29, 30 и 31. 

 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 27 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27a) С цел да се гарантира, че 

бюджетът на ЕС няма да бъде 

изложен на условни пасиви извън 

рамките на средствата, за които са 

поети задължения, следва да 

съществува общ имунитет и отказ 

от предявяването на правни искове 

от страна на бенефициентите на 

ЕФСИ. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 
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Съображение 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Като се има предвид тяхната 

същност, нито гаранцията от ЕС за 

ЕИБ, нито Гаранционният фонд са 

„финансови инструменти“ по 

смисъла на Регламент (ЕС) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета4. 

(30) Като се има предвид тяхното 

адаптиране към финансовите 

инструменти на Съюза, гаранцията от 

ЕС за ЕИБ и Гаранционният фонд 

следва да са в съответствие с 

принципите на добро финансово 

управление, прозрачност, 

пропорционалност, недискриминация, 

равно третиране и субсидиарност, 

посочени в член 140 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета4 и, когато е 

целесъобразно, с член 139 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

__________________ __________________ 

4 Регламент (ЕС, Евратом) №°966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 

стр. 1). 

4 Регламент (ЕС, Евратом) №°966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 

стр. 1). 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Много са потенциално 

жизнеспособните проекти в Съюза, 

които не са били финансирани поради 

липса на яснота и прозрачност. Често 

това се дължи на факта, че частните 

инвеститори не знаят за съществуването 

на такива проекти или пък 

информацията, с която разполагат, не е 

достатъчна, за да преценят 

инвестиционните рискове. Комисията и 

(31) Много са потенциално 

жизнеспособните проекти в Съюза, 

които не са били финансирани поради 

липса на яснота и прозрачност. Често 

това се дължи на факта, че частните 

инвеститори не знаят за съществуването 

на такива проекти или пък 

информацията, с която разполагат, не е 

достатъчна, за да преценят 

инвестиционните рискове. Комисията и 
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ЕИБ, с подкрепата на държавите членки, 

следва да насърчават създаването на 

прозрачен механизъм за утвърждаване 

на текущи и бъдещи рентабилни 

инвестиционни проекти в Съюза. Този 

„механизъм за утвърждаване на 

проекти“ следва да гарантира редовен и 

структуриран публичен достъп до 

информация относно инвестиционните 

проекти, за да се подсигури надеждна 

информация за инвеститорите, въз 

основа на която те да вземат своите 

инвестиционни решения. 

ЕИБ, с подкрепата на държавите членки, 

следва да насърчават създаването на 

прозрачен регистър на текущи и 

бъдещи рентабилни инвестиционни 

проекти в Съюза. Този „регистър на 

проекти“ следва да гарантира редовен и 

структуриран публичен достъп до 

информация относно инвестиционните 

проекти, за да се подсигури надеждна 

информация за инвеститорите, въз 

основа на която те да вземат своите 

инвестиционни решения. 

 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Държавите членки също са 

започнали работа на национално 

равнище за създаване и насърчаване на 

механизми за утвърждаване на 

проекти от национално значение. 

Информацията, подготвена от 

Комисията и ЕИБ, следва да предоставя 

електронни връзки към съответните 

национални проектни механизми. 

(32) Държавите членки също са 

започнали работа на национално 

равнище за създаване и насърчаване на 

регистри на проекти от национално 

значение. Информацията, подготвена от 

Комисията и ЕИБ, следва да предоставя 

електронни връзки към съответните 

национални регистри на проекти. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Въпреки че проектите, включени в 

механизма за утвърждаване, може да 

се използват от ЕИБ при определянето и 

подбора на подпомагани от ЕФСИ 

проекти, механизмът за 

утвърждаване на проекти следва да 

(33) Въпреки че проектите, включени в 

регистъра на проекти, може да се 

използват от ЕИБ при 

идентифицирането и подбора на 

подпомаганите от ЕФСИ проекти, 

регистърът на проекти следва да 
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разполага с по-широки възможности за 

определяне на проекти в рамките на 

Съюза. Този обхват може да включва 

проекти, които се финансират изцяло от 

частния сектор или с помощта на други 

инструменти, предоставяни на 

европейско или национално равнище. 

ЕФСИ следва да може да подкрепя 

инвестиции и финансиране за проекти, 

включени в механизма за проекти. Не 

следва обаче да има автоматична връзка 

между включването в механизма и 

достъпа до подкрепа от ЕФСИ. При 

подбора и подкрепата по линия на 

ЕФСИ на проекти, които не са 

включени в механизма, следва да се 

подхожда внимателно. 

разполага с по-широки възможности за 

идентифициране на проекти в рамките 

на Съюза. Този обхват може да включва 

проекти, които се финансират изцяло от 

частния сектор или с помощта на други 

инструменти, предоставяни на 

европейско или национално равнище. 

ЕФСИ следва да може да подкрепя 

инвестиции и финансиране за проекти, 

включени в механизма за проекти. 

ЕФСИ следва да може да подкрепя 

инвестиции и финансиране за проекти, 

включени в регистъра на проекти. Не 

следва обаче да има автоматична връзка 

между включването в регистъра и 

достъпа до подкрепа от ЕФСИ. При 

подбора и подкрепата по линия на 

ЕФСИ на проекти, които не са 

включени в регистъра, следва да се 

подхожда внимателно. 

 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) За да се осигури отчетност пред 

европейските граждани, ЕИБ следва 

редовно да докладва на Европейския 

парламент и на Съвета за напредъка и 

въздействието на ЕФСИ. 

(34) За да се осигури отчетност пред 

гражданите на Съюза, ЕИБ, 

председателят на Управителния 

съвет и изпълнителният директор на 

Инвестиционния комитет следва 

редовно да докладват на Европейския 

парламент и на Съвета за напредъка и 

въздействието на ЕФСИ, по-специално 

по отношение на допълняемостта на 

операциите, провеждани в рамките 

на ЕФСИ, в сравнение с нормалните 

операции на ЕИБ. 

 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 
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Съображение 35 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (35a) Тъй като Гаранционният фонд 

ще включва значително 

преразпределяне на средства от 

бюджета на ЕС, Парламентът има 

правото да изиска от члена на 

Европейската комисия, отговарящ за 

бюджета на ЕС, да се яви пред ЕП с 

цел да се извършва контрол по 

отношение на използването на 

бюджета на Съюза, особено във 

връзка с ефективността и 

резултатите от разходването на 

средствата. 

Обосновка 

Членът на Европейската комисия, отговарящ за бюджета, и Сметната палата 

призоваваха за принципна промяна в начина, по който институциите на ЕС 

процедират с бюджета на ЕС – по-специално необходимостта от отдаването на по-

голямо значение на отчетността и акцент върху ефективността и резултатите от 

разходването на средства. Поради това е важно Европейският парламент да 

упражнява контрол върху тези елементи и да следи за отчетност от страна на члена 

на Европейската комисия. Правото на контрол следва да се разшири само до члена на 

Европейската комисия, за да се запази независимостта на управлението на ЕФСИ. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 

инвестициите в Съюза и да подсигурява 

по-добър достъп до финансиране за 

дружества с до 3000 служители, като 

обръща специално внимание на малките 

и средните предприятия, чрез 

предоставяне на капацитет за поемане 

на риск от страна на ЕИБ 

(„споразумение за ЕФСИ“). 

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 

инвестициите в Съюза, включително 

проекти с участието на държави 

членки и трети държави, и да 

подсигурява по-добър достъп до 

финансиране за дружества с до 3000 

служители, като обръща специално 

внимание на малките и средните 

предприятия, чрез предоставяне на 

капацитет за поемане на риск от страна 
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на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“), в 

съответствие с принципите на добро 

финансово управление, прозрачност, 

пропорционалност, недискриминация, 

равно третиране и субсидиарност. 

 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1 а 

 Определения 

 За целите на настоящия регламент се 

прилагат следните определения: 

 а) „споразумение за ЕФСИ“ означава 

правният инструмент, чрез който 

Комисията и ЕИБ уточняват 

предвидените в настоящия регламент 

условия за управлението на ЕФСИ; 

 б) „национални насърчителни банки 

или институции“ означава 

юридическите лица, извършващи 

финансова дейност на професионална 

основа, на които държава членка е 

дала публичен мандат, независимо 

дали на централно, регионално или 

местно равнище, да извършват на 

нетърговска основа публични 

дейности в областта на развитието 

или на насърчаването; 

 в) „инвестиционни платформи“ 

означава дружества със специална 

инвестиционна цел, управлявани 

сметки, договорно съфинансиране или 

договорености за споделяне на риска 

или договорености, установени по 

всякакъв друг начин, чрез които 

инвеститорите осигуряват 

финансово участие с цел финансиране 

на редица инвестиционни проекти и 

които могат да включват национални 
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платформи, обединяващи различни 

инвестиционни проекти на 

територията на дадена държава 

членка, платформи с участието на 

множество държави или регионални 

платформи, обединяващи няколко 

държави членки, заинтересовани от 

големи проекти в дадена географска 

област, или тематични платформи, 

които биха могли да обединят 

инвестиционни проекти в даден 

сектор; 

 г) „малки и средни предприятия“ 

(МСП) означава микропредприятия, 

малки и средни предприятия, както 

са определени в Препоръка 

2003/361/EО на Комисията1a; 

 д) „дружества със средна пазарна 

капитализация“ означава юридически 

лица, които имат до 3 000 служители 

и не са МСП; 

 е) „бенефициенти на ЕФСИ“ означава 

всички кредитополучатели на 

гарантирани от ЕС финансови 

инструменти, които се изпълняват 

от ЕИБ в рамките на споразумението 

за ЕФСИ; 

 ж) „капацитет за поемане на риск“ 

означава, че ЕФСИ поема ограничена 

предварително част от възможния 

кредитен риск, свързан с 

финансирането на конкретен 

инвестиционен проект, чрез финансов 

инструмент, управляван от ЕИБ, по 

такъв начин, че сумарният кредитен 

риск в даден портфейл максимално се 

изравнява с дела в портфейла, 

обезпечен с гаранцията от ЕС; 

 ______________ 

 1a Препоръка 2003/361/ЕО на 

Комисията от 6 май 2003 г. относно 

определянето на микро, малки и 

средни предприятия (ОВ L 124, 

20.5.2003 г., стр. 36). 
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Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) разпоредби, уреждащи създаването на 

ЕФСИ като отделен, ясно разпознаваем 

и прозрачен гаранционен механизъм, 

както и учредяването на отделна сметка, 

управлявана от ЕИБ; 

a) разпоредби, уреждащи създаването на 

ЕФСИ като отделен, ясно разпознаваем 

и прозрачен гаранционен механизъм, 

както и учредяването на отделна сметка, 

управлявана от ЕИБ, за което ЕИБ и 

Комисията са обект на годишно 

решение за освобождаване от 

отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета, което се 

приема от Европейския парламент и 

от Съвета в съответствие с член 319 

от ДФЕС и членове 164, 165 и 166 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 996/2012; 

 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) разпоредби относно начина, по 

който Комисията ще поеме пълната 

отговорност за действителното 

използване на средствата на ЕС, 

управлявани от ЕФСИ, както е 

предвидено в член 17, параграф 1 от 

Договора за Европейския съюз (ДЕС) и 

член 317 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС), и ще предотврати 

размиване на отговорността; 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) правилата за управление по 

отношение на ЕФСИ в съответствие с 

член 3 без да се засягат разпоредбите на 

Устава на Европейската инвестиционна 

банка; 

г) правилата за управление по 

отношение на ЕФСИ в съответствие с 

член 3, без да се засягат разпоредбите на 

Устава на Европейската инвестиционна 

банка, в това число таван на 

разходите за управление на ЕИБ и по 

отношение на отговорностите на 

Комисията, предвидени в член 17, 

параграф 1 от ДЕС, член 317 от 

ДФЕС и Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012; 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) изисквания относно използването на 

гаранцията от ЕС, включително в 

рамките на конкретни срокове и 

ключови показатели за изпълнение; 

ж) изисквания относно използването на 

гаранцията от ЕС, включително в 

рамките на конкретни срокове и 

ключови показатели за изпълнение, 

целящи измерването на степента на 

изпълнение на целите, които следва 

ЕФСИ, както са посочени в 

настоящия регламент по отношение 

на растежа и на заетостта, на 

въздействието върху вътрешния 

пазар и на насърчаването на МСП; 

посочените изисквания се адаптират 

при необходимост от Управителния 

съвет; 

Обосновка 

Оценката на резултатите следва да бъде свързана с постигането на политическите 

цели на ЕФСИ, определени по-специално в съображения 9 – 14. 
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Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жa) разпоредби, които гарантират, 

че  малките и средните предприятия 

и микропредприятията получават 

приоритетен достъп до подпомагане 

от ЕФСИ; 

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) разпоредби относно необходимото за 

ЕКЦВИ финансиране в съответствие с 

параграф 2, трета алинея; 

з) разпоредби относно правната 

форма, оперативната структура и 

финансирането на ЕКЦВИ в 

съответствие с параграф 2, трета алинея; 

 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква з а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 зa) разпоредби относно безусловен 

таван на разходите, извършени от 

ЕИБ от името на ЕФСИ; 

 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква й а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 йa) разпоредби, гарантиращи външния 

одит от Сметната палата на всички 

проекти, финансирани по линия на 

ЕФСИ. 

 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумението за ЕФСИ предвижда 

дължимите на Съюза възнаграждения от 

подкрепяните от ЕФСИ операции да се 

предоставят след приспадането на 

плащанията, дължими по исканията за 

активиране на гаранцията от ЕС, а 

впоследствие и на разходите в 

съответствие с параграф 2, трета алинея 

и с член 5, параграф 3. 

Споразумението за ЕФСИ предвижда 

дължимите на Съюза възнаграждения от 

подкрепяните от ЕФСИ операции да се 

предоставят, като не се надхвърля 

определен безусловен таван, след 

приспадането на плащанията, дължими 

по исканията за активиране на 

гаранцията от ЕС, а впоследствие и на 

разходите в съответствие с параграф 2 и 

с член 5, параграф 3. 

 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Във връзка с допълнителните услуги, 

предоставяни от него, извън 

съществуващата техническа помощ от 

ЕИБ, ЕКЦВИ получава частично 

финансиране от Съюза в размер на 

максимум 20 000 000 евро годишно за 

приключващия на 31 декември 2020 г. 

период. За годините след 2020 г. 

участието на Съюза във финансирането 

ще бъде пряко свързано с разпоредбите 

на бъдещите многогодишни финансови 

Във връзка с допълнителните услуги, 

предоставяни от него, извън 

съществуващата техническа помощ от 

ЕИБ, ЕКЦВИ получава частично 

финансиране от Съюза в размер на 

максимум 20 000 000 евро годишно за 

приключващия на 31 декември 2018 г. 

период. Преди края на 2018 г. трябва 

да се извърши преглед, за да се оценят 

успехът и добавената стойност на 

ЕКЦВИ, преди да се постави 



 

PE551.899v02-00 20/58 AD\1057503BG.doc 

BG 

рамки. началото на втори период на 

финансиране от 1 януари 2019 г. до 31 

декември 2020 г. За годините след 2020 

г. участието на Съюза във 

финансирането ще бъде пряко свързано 

с разпоредбите на бъдещите 

многогодишни финансови рамки. 

 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 

той да бъде ръководен от Управителен 

съвет, определящ стратегическата 

ориентация, стратегическото 

разпределение на активите, както и 

оперативните политики и процедури, 

включително инвестиционната 

политика във връзка с проекти, които 

могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 

и рисковият профил на ЕФСИ в 

съответствие с целите по член 5, 

параграф 2. Управителният съвет избира 

един от своите членове за председател. 

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 

Комисията и ЕИБ да са пряко 

отговорни и да се отчитат пред 

Парламента и Съвета за 

управлението на всички финансови 

средства и гаранции, обработвани от 

ЕФСИ. За тази цел ЕФСИ ще бъде 

ръководен от Управителен съвет, който 

следва да определя, по отношение на 

използването на гаранцията от ЕС, 
стратегическата ориентация, 

стратегическото разпределение на 

активите, както и оперативните 

политики и процедури, включително 

инвестиционната политика във връзка с 

проекти, които могат да бъдат 

подпомогнати от ЕФСИ, и рисковия 

профил на ЕФСИ в съответствие с 

целите по член 5, параграф 2. 

Управителният съвет избира един от 

своите членове за свой председател. 

 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Председателят, заедно с 

изпълнителния директор на 

Инвестиционния комитет, както е 

посочено в параграф 4, присъства поне 

веднъж годишно на съвместно 

заседание на компетентните 

комисии в Европейския парламент, за 

да докладва за напредъка по 

дейностите в рамките на ЕФСИ. 

 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Управителният съвет взема решенията с 

консенсус. 

Управителният съвет взема решенията 

си с консенсус. Тези решения са 

обществено достояние. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3 a. Споразумението за ЕФСИ 

предвижда създаването на 

консултативна група, която се 

състои от представители на всички 

банки, включително националните 

насърчителни банки, участващи в 

проекти на национално и на местно 

равнище, които са обхванати от 

гаранцията от ЕС в съответствие с 

член 4. 

 Консултативната група заседава 

веднъж годишно в Люксембург, в 
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помещенията на ЕИБ. Нейните 

заседания се организират от ЕИБ. 

Всякаква друга комуникация и обмен 

между членовете на 

консултативната група се 

провеждат в писмена форма и се 

публикуват след една година. 

Консултативната група може да 

предоставя на Управителния съвет, 

на Инвестиционния комитет и на 

изпълнителния директор резултати 

от научноизследователска дейност с 

цел непрекъснато подобряване на 

операциите на ЕФСИ. Всички разходи 

и пътни разноски, свързани с 

консултативната група, се поемат 

от субектите, които желаят да 

бъдат представени в групата. 

 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Управляващият директор и заместник 

управляващият директор се назначават 

от Управителния съвет по съвместно 

предложение на Комисията и на ЕИБ за 

тригодишен мандат с възможност за 

подновяване. 

Изпълнителният директор и заместник 

изпълнителният директор се назначават 

от Управителния съвет по съвместно 

предложение на Комисията и на ЕИБ, 

при наличието на предварително 

одобрение от Европейския 

парламент, за тригодишен мандат с 

възможност за еднократно 

подновяване. 

 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. След като изслуша Управителния 

съвет, Комисията, при условие че 

получи съгласието на ЕИБ, представя 

на Европейския парламент списък на 

подбрани кандидати за длъжностите 

на изпълнителен директор и на 

заместник изпълнителен директор. 

 Комисията, при условие че получи 

съгласието на ЕИБ, представя на 

Европейския парламент за одобрение 

предложение за назначаване на 

изпълнителен директор и на 

заместник изпълнителен директор. 

След одобряването на това 

предложение Управителният съвет 

назначава изпълнителния директор и 

заместник изпълнителния директор 

за тригодишен мандат с възможност 

за еднократно подновяване. 

 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Инвестиционен комитет 

към ЕФСИ, който отговаря за 

разглеждането на потенциални 

операции в съответствие с 

инвестиционните политики на ЕФСИ и 

за одобряването на подкрепата на 

гаранцията от ЕС за операции по член 5, 

независимо от мястото на тяхното 

извършване. 

Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Инвестиционен комитет 

към ЕФСИ. Инвестиционният 

комитет отговаря за разглеждането на 

потенциални операции в съответствие с 

инвестиционните политики на ЕФСИ и 

за одобряването на подкрепата на 

гаранцията от ЕС за операции: 

 a) в съответствие с член 5; 

 б) в съответствие с общите цели на 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 и на 

Регламент (ЕС) № 1315/2013, както и 
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годишните работни програми TEN-T . 

 в) с доказана икономическа, 

обществена и устойчива добавена 

стойност по отношение на 

насърчаването на работните места, 

на уменията, на иновациите и на 

конкурентоспособността в 

Европейския съюз, и които не би било 

възможно да бъдат проведени със 

съществуващите фондове и 

инструменти на ЕС; 

 г) независимо от мястото на тяхното 

извършване в рамките на Съюза. 

 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Инвестиционният комитет се състои от 

шестима независими експерти и 

управляващия директор. Независимите 

експерти са с подходящ пазарен опит в 

областта на проектното финансиране 

и се назначават от Управителния съвет 

за тригодишен мандат, който може да 

бъде подновяван. 

Инвестиционният комитет се състои от 

осем независими експерти и 

изпълнителния директор. Тези експерти 

са с високо равнище на пазарен опит в 

областта на структурирането на 

проекти и на финансирането на 

проекти, както и с експертни 

познания по макроикономика. 

Членовете на Инвестиционния 

комитет се назначават от 

Управителния съвет за тригодишен 

мандат, който може да бъде подновяван, 

чрез открита и прозрачна процедура 

за подбор.  

 За тази цел Управителният съвет 

изготвя списък с най-малко 16 

експерти (осем мъже и осем жени) и 

го представя на Европейския 

парламент. След като е изслушал 

експертите от този списък, 

Европейският парламент приема 

решение, с което предлага осем от 

тези експерти на Управителния 
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съвет, за да бъдат назначени. 

 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Автобиографиите и декларациите 

за интереси на всеки член на 

Инвестиционния комитет се 

оповестяват публично, актуализират 

се редовно и подлежат на пълни 

проверки на валидността от страна 

на Комисията и на ЕИБ. 

 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Решенията на Инвестиционния комитет 

се вземат с обикновено мнозинство. 

Решенията на Инвестиционния комитет 

се вземат с обикновено мнозинство. Те 

са в съответствие с принципа на 

независимост, свободни са от 

каквато и да било неправомерна 

намеса и са обществено достъпни. 

 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3a 

 Финансови разпоредби на ЕФСИ и на 

ЕКЦВИ 
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 Приложимите за ЕФСИ и ЕКЦВИ 

финансови разпоредби се приемат от 

Управителния съвет. Те не се 

отклоняват от разпоредбите на 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

 В рамките на преговорите по 

споразумението за ЕФСИ преди 

създаването на ЕФСИ или след 

официално искане на Управителния 

съвет, Комисията може да бъде 

оправомощена да разрешава, в 

надлежно обосновани случаи, 

дерогации под формата на преходни 

финансови разпоредби посредством 

делегиран акт в съответствие с 

член 290 от ДФЕС и член 17 от 

настоящия регламент. Тези преходни 

разпоредби имат срок на действие от 

най-много три години или докато 

Европейският парламент и Съветът 

изменят Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012, за да се включат в него 

специалните изисквания на ЕФСИ. 

 

 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съюзът предоставя гаранция на ЕИБ за 

операции по финансиране или 

инвестиции, извършвани в рамките на 

Съюза, в съответствие с приложното 

поле на настоящия регламент 

(„гаранция от ЕС“). Гаранцията от ЕС се 

предоставя при поискване във връзка с 

инструментите по член 6. 

1. Съюзът предоставя гаранция на ЕИБ 

за операции по финансиране или 

инвестиции, извършвани в рамките на 

Съюза, в съответствие с приложното 

поле на настоящия регламент 

(„гаранция от ЕС“). Гаранцията от ЕС 

също така се предоставя на 

национални насърчителни банки или 

институции, в съответствие с член 

58, буква в) от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012, и на 

инвестиционни платформи. 

Гаранцията от ЕС се предоставя под 
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формата на гаранция при поискване 

във връзка с допустимите 

инструменти по член 6 от 

настоящия регламент. 

 2. Условните правни искове срещу 

Комисията от бенефициенти на 

ЕФСИ се ограничават до гаранцията 

от ЕС. 

 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Гаранцията от ЕС се предоставя за 

операции на ЕИБ по финансиране и 

инвестиции, одобрени от 

Инвестиционния комитет по член 3, 

параграф 5, или за финансиране на 

ЕИФ за операции на ЕИБ по 

финансиране и инвестиции в 

съответствие с член 7, параграф 2. Тези 

операции са съгласувани с политиките 

на Съюза и се извършват в подкрепа на 

някоя от следните общи цели: 

2. Гаранцията на ЕС се предоставя за 

операции на ЕИБ по финансиране и 

инвестиции, одобрени от 

Инвестиционния комитет, или за 

финансиране на ЕИФ за операции на 

ЕИБ по финансиране и инвестиции в 

съответствие с член 7, параграф 2 и 

одобрени от Инвестиционния 

комитет. 

 Операциите, посочени в първата 

алинея, са в съответствие с 

политиките на Съюза, икономически и 

технически осъществими и 

осигуряват допълняемост, 

максимизират, когато това е 

възможно, мобилизирането на 

капитал от частния сектор, 

допълват съществуващите фондове 

или схеми за подпомагане на Съюза, 

носят европейска добавена стойност, 

допринасят за постигането на 

целите на стратегията „Европа 

2020“ и подпомагат някоя от следните 

общи цели: 
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Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) развитие на инфраструктурата в 

областта на транспорта, особено в 

промишлените центрове; развитие на 

енергетиката, по-специално 

енергийните междусистемни връзки; 

развитие на цифровата инфраструктура; 

a) развитие на инфраструктурата в 

областта на транспорта, особено за 

чист градски транспорт и проекти 

по линия на трансевропейската 

транспортна мрежа, както са 

определени в Регламент (ЕС) 

№ 1315/2013; развитие на енергетиката, 

по-специално енергийните 

междусистемни връзки; развитие на 

цифровата инфраструктура; 

 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В съответствие с член 17 от Устава си 

Европейската инвестиционна банка 

изисква плащане на такса от 

бенефициерите на операциите по 

финансиране, за да покрива разходите 

си, свързани с ЕФСИ. Без да се засягат 

разпоредбите на алинеи 2 и 3, бюджетът 

на Съюза не покрива никакви 

административни разходи или каквито и 

да било други плащания от страна на 

ЕИБ при извършването от нея на 

дейности за финансиране и инвестиции 

по силата на настоящия регламент. 

3. В съответствие с член 17 от Устава на 

Европейската инвестиционна банка ЕИБ 

изисква плащане на такса от 

бенефициерите на операциите по 

финансиране, за да покрива разходите 

си, свързани с ЕФСИ, като не се 

надхвърля определен безусловен таван, 

предвиден в споразумението за ЕФСИ. 

ЕИБ поема изцяло риска за 

невъзстановимите свои разходи. Без 

да се засягат разпоредбите на алинеи 2 и 

3 от настоящия член, бюджетът на 

Съюза не покрива никакви 

административни разходи или каквито и 

да било други плащания от страна на 

ЕИБ при извършването от нея на 

дейности за финансиране и инвестиции 

по силата на настоящия регламент. 
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Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ЕИБ може да активира гаранция от ЕС 

в съответствие с член 2, параграф 1, 

буква д) в рамките на обща 

максимална сума съответстваща на 

1 % от общите неизплатени 

задължения по гаранцията от ЕС за 

покриване разходите, които, макар и 

начислени на бенефициерите на 

финансовите операции, не са били 

възстановени. 

ЕИБ може да активира гаранция от ЕС в 

съответствие с член 2, параграф 1, 

буква д), като не се надхвърля 

определен безусловен таван, предвиден 

в споразумението за ЕФСИ, за 

покриване разходите, които, макар и 

начислени на бенефициерите на 

финансовите операции, не са били 

възстановени. 

 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Таксите за ЕИБ, ако тя предоставя 

финансиране на ЕИФ от името на 

ЕФСИ, обезпечено с гаранция от ЕС в 

съответствие с член 7, параграф 2, може 

да бъдат покрити от бюджета на Съюза. 

Таксите за ЕИБ, ако тя предоставя 

финансиране на ЕИФ от името на 

ЕФСИ, обезпечено с гаранция от ЕС в 

съответствие с член 7, параграф 2, може 

да бъдат покрити от бюджета на Съюза. 

По отношение на тези такси в 

споразумението за ЕФСИ се определя 

безусловен таван. 

 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват европейските 

4. Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват европейските 
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структурни и инвестиционни фондове за 

подпомагане на финансирането на 

допустимите проекти, в които ЕИБ 

инвестира с подкрепата на гаранцията 

от ЕС. 

структурни и инвестиционни фондове за 

подпомагане на финансирането на 

допустимите проекти, в които ЕИБ 

инвестира с подкрепата на гаранцията 

от ЕС. Когато в такива случаи спрямо 

управлението и контрола на такива 

допустими проекти са приложими 

няколко нормативни уредби на Съюза, 

предимство имат Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 и относимото 

секторно финансово 

законодателство. 

 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За целите на член 5, параграф 2 ЕИБ 

използва гаранцията от ЕС за покриване 

на риска по отношение на инструменти 

като правило на база портфейл. 

За целите на член 5, параграф 2, ЕИБ 

използва гаранцията от ЕС единствено 

за покриване на кредитния риск по 

отношение на допустимите 

инструменти. Като правило гаранцията 

от ЕС се използва единствено на база 

на портфейла от допустими 

инструменти, използвани за 

финансирането на проекти, одобрени 

от Инвестиционния комитет. 

 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Гаранцията от ЕС за ЕИБ възлиза на 

сума, равна на 16 000 000 000 евро, от 

които най-много 2 500 000 000 евро 

може да бъдат разпределени като 

финансиране, предоставено от ЕИБ на 

ЕИФ в съответствие с параграф 2. Без да 

1. Гаранцията от ЕС за ЕИБ възлиза на 

сума, равна на 16 000 000 000 евро, от 

които най-много 2 500 000 000 евро 

може да бъдат разпределени като 

финансиране, предоставено от ЕИБ на 

ЕИФ в съответствие с параграф 2. Без да 
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се засяга член 8, параграф 9, общият 

размер на сумите, изплатени от Съюза в 

рамките на гаранцията за ЕИБ, не 

надхвърля размера на гаранцията. 

се засяга член 8, параграф 9, общият 

размер на сумите, изплатени от Съюза в 

рамките на гаранцията за ЕИБ, не 

надхвърля размера на гаранцията, като 

по този начин се изключват условни 

задължения по отношение на 

бюджета на Съюза. Изключват се 

надхвърлящите тази гаранция правни 

искове срещу Съюза от страна на 

крайни бенефициенти. 

 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Управляващият директор прави 

лесно достъпни за обществеността 

рисковите мерки на портфейлите, 

покрити от гаранцията от ЕС, както 

и методологията и данните, чрез 

които се определя рискът за 

конкретен портфейл от финансови 

инструменти, и актуализира тази 

информация редовно. 

 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато ЕИБ изисква активиране на 

гаранцията от ЕС в съответствие със 

споразумението за ЕФСИ, Съюзът 

плаща при поискване в съответствие с 

условията на това споразумение. 

3. Когато ЕИБ изисква активиране на 

гаранцията от ЕС в съответствие със 

споразумението за ЕФСИ, Съюзът 

плаща при поискване в съответствие с 

условията на това споразумение. Това 

плащане е ограничено до сумата на 

все още неактивираните от ЕИБ 

средства от гаранцията от ЕС. 

Всякакви допълнителни загуби и 
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рискове се понасят от останалите 

финансиращи субекти в портфейла и 

от заинтересованите страни по 

проектите. Съюзът не поема условни 

пасиви, надхвърлящи гаранцията от 

ЕС. 

 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Споразумението за ЕФСИ включва 

общ имунитет на Съюза и отказ от 

право на съдебен иск от страна на 

бенефициерите на ЕФСИ срещу 

Комисията, надвишаващ гаранцията 

от ЕС; 

 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) плащания от общия бюджет на 

Съюза, 

a) вноски от общия бюджет на Съюза, 

 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Целевият размер бива първоначално 

постигнат чрез постепенното изплащане 

на ресурсите, посочени в параграф 2, 

буква а). Ако по време на 

Целевият размер бива първоначално 

постигнат чрез постепенното изплащане 

на ресурсите, посочени в параграф 2, 

буква а), и заедно с вноските в 
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първоначалното учредяване на 

гаранционния фонд бъдат отправени 

искания за активиране на гаранция, 

вноските в гаранционния фонд, 

предвидени в параграф 2, букви б), в) и 

г), биват също използвани за 

постигане на целевия размер до сума, 

равна на исканията за активиране на 

гаранцията. 

гаранционния фонд, предвидени в 

параграф 2, букви б), в) и г). 

 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 17 за 

повишаване или намаляване на целевия 

размер, предвиден в параграф 5, с не 

повече от 10 % с оглед по-добро 

отразяване на потенциалния риск от 

активиране на гаранцията от ЕС. 

На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 17 за 

повишаване или намаляване на 

целевото равнище, предвидено в 

параграф 5 от настоящия член, с не 

повече от 10 % с оглед по-добро 

отразяване на потенциалния риск от 

активиране на гаранцията от ЕС. Ако 

възникне ситуация, в която плащане 

от 50% на задълженията по 

гаранцията е недостатъчно, 

Комисията предлага увеличаване на 

ликвидния резерв, като посочва 

произхода на допълнителните 

кредити за плащания, но оставя 

окончателното решение на 

Парламента и Съвета.  

Обосновка 

Идея от становище № 4/2015 на Сметната палата относно ЕФСИ — параграф 37 

 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. От 1 януари 2019 г., ако равнището 

на гаранционния фонда е намаляло под 

50 % от целевия размер в резултат на 

искания за активиране на гаранцията, 

Комисията представя доклад за 

изключителните мерки, които могат да 

бъдат необходими за попълване на 

средствата на фонда. 

8. От 1 януари 2018 г., ако ресурсите на 

гаранционния фонд са намалели под 

50 % от целевия размер в резултат на 

искания за активиране на гаранцията, 

Комисията представя доклад за 

изключителните мерки, които могат да 

бъдат необходими за попълване на 

средствата на фонда. Ако Комисията 

счете това за необходимо, тя 

представя препоръки за коригиране на 

равнището на гаранцията. 

Обосновка 

Идея от становище № 4/2015 на Сметната палата относно ЕФСИ — параграф 37 

 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 9 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a. Бюджетните разходи, свързани с 

ЕФСИ и финансовата отговорност 

на Съюза, в никакъв случай не 

надвишават размера на съответното 

бюджетно задължение, поето за 

ЕФСИ, като по този начин се 

изключва възможността за 

генериране на условни задължения за 

бюджета на Съюза. 

Обосновка 

Текстът за ЕФСИ следва изрично да заявява, че бюджетът на ЕС няма, при никакви 

обстоятелства, да покрива повече от бюджетната вноска в гаранцията, посочена в 

самия регламент. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 
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Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 

държавите членки, насърчават 

установяването на прозрачен механизъм 

за утвърждаване на текущи и 

потенциални бъдещи инвестиционни 

проекти в Съюза. Механизмът за 

утвърждаване не засяга окончателните 

проекти, избрани за подпомагане 

съгласно член 3, параграф 5. 

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 

държавите членки, насърчават 

установяването на прозрачен механизъм 

за утвърждаване на текущи и 

потенциални бъдещи инвестиционни 

проекти в Съюза. Механизмът за 

утвърждаване служи единствено за 

видимост пред инвеститорите и за 

информационни цели и не засяга 

окончателните проекти, избрани за 

подпомагане съгласно член 3, параграф 

5 

 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по структуриран начин информация за 

текущи и бъдещи инвестиции, 

допринасящи активно за постигане 

на целите на политиката на ЕС. 

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по структуриран начин информация за 

всички текущи и бъдещи инвестиции в 

достъпна за обществеността 

проектна база данни. 

 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по структуриран начин информация за 

текущи и бъдещи инвестиционни 

проекти на своята територия. 

3. Държавите членки подготвят, 

актуализират и разпространяват заедно 

с ЕИБ редовно и по структуриран начин 

информация за всички текущи и бъдещи 

инвестиционни проекти на своята 

територия.-{}- 
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Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, докладва два 

пъти годишно пред Комисията относно 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ съгласно 

настоящия регламент. Докладът 

включва оценка на съответствието с 

изискванията относно използването на 

гаранцията от ЕС, както и основните 

показатели за изпълнението, определени 

в съответствие с член 2, параграф 1, 

буква ж). Докладът също така включва 

статистически, финансови и счетоводни 

данни относно операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

индивидуално и обобщено равнище. 

1. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, докладва два 

пъти годишно пред Европейския 

парламент, Съвета и Комисията 

относно операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ съгласно 

настоящия регламент. Един от двата 

доклада следва да бъде приключен 

навременно, така че Комисията да 

може да включи относимата 

информация в годишния счетоводен 

отчет, като докладът включва оценка 

на съответствието с изискванията 

относно използването на гаранцията от 

ЕС, както и основните показатели за 

изпълнението, определени в 

съответствие с член 2, параграф 1, буква 

ж). Докладът също така включва 

статистически, финансови и счетоводни 

данни относно операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

индивидуално и обобщено равнище. 

Обосновка 

Идея от становище № 4/2015 на Сметната палата относно ЕФСИ — параграф 40 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, докладва 

2. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, докладва 
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веднъж годишно пред Европейския 

парламент и пред Съвета относно 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ. Докладът се 

оповестява публично и включва: 

веднъж годишно пред Европейския 

парламент и пред Съвета, както и на 

Европейската сметна палата, 
относно операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ съгласно 

настоящия регламент. Годишният 

доклад се оповестява публично и 

включва: 

 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) оценка на операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

оперативно, отраслово, държавно и 

регионално равнище и тяхното 

съответствие с настоящия регламент, 

заедно с оценка на разпределението на 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ между целите по 

член 5, параграф 2; 

a) оценка на операциите по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ на 

оперативно, отраслово, държавно и 

регионално равнище и тяхното 

съответствие с настоящия регламент и 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, 
заедно с оценка на разпределението на 

операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ между целите по 

член 2а; 

 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) оценка на добавената стойност, 

мобилизирането на ресурси от частния 

сектор, прогнозните и действителните 

крайни постижения, резултати и 

въздействие на операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

обобщено равнище; 

б) оценка на добавената стойност и 

резултатите от проектите с оглед 

на прогнозираната и реализирана 

възвръщаемост на инвестициите при 

зрелост на проекта, допълващия 

характер на операцията съобразно 

ЕФСИ в сравнение с обичайни 

операция на ЕИБ, мобилизирането на 

ресурси от частния сектор, прогнозните 

и действителните крайни постижения, 
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резултати и въздействие на операциите 

по финансиране и инвестициите на ЕИБ 

на обобщено равнище; 

 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) целевия ефект на лоста и 

постигнатия ефект на лоста на 

финансирането от ЕИБ и операциите 

на инвестиране; 

 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква б б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) оценка на приноса за постигането 

на целите, определени в Регламент 

(ЕС) № 1315/2013 за транспорта, 

Регламент (ЕС) № 347/2013 за 

енергийните мрежи и Регламент (ЕС) 

№ 283/2014 за телекомуникационната 

инфраструктура; 

 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) оценка на финансовите ползи, 

прехвърлени на бенефициерите по 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ, на обобщено 

в) оценка на финансовите суми, 

прехвърлени на бенефициерите, и 

оценка на операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ, на обобщено 
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равнище; равнище; 

 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) оценка на качеството на операциите 

по финансиране и инвестициите на ЕИБ; 

г) оценка на добавената стойност на 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ и рисковете, 

свързани с тези операции; 

 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) списък на финансовите 

посредници, участващи в 

изпълнението на операциите на ЕИБ 

по финансиране и инвестиции, в това 

число всички въпроси, свързани с 

прилагането на членове 14 и 15; 

 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква г б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) списък на бенефициерите на 

ЕФСИ, включително 

кредитополучателите на 

гарантирани от Съюза финансови 

инструменти, прилагани от ЕИБ в 

рамките на споразумението за 
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ЕФСИ; 

 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) подробна информация за исканията за 

активиране на гаранцията от ЕС; 

д) подробна информация за исканията за 

активиране на гаранцията от ЕС, загуби, 

възвращаемост, възстановени суми и 

други получени плащания; 

 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква д a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) стойността на дяловите 

инвестиции, с оглед на предходни 

години, и общите цифри относно 

обезценката на активите на 

инструменти с дялово участие; 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) финансовите отчети на ЕФСИ. е) финансовите отчети на ЕФСИ, 

придружени от становище на 

независим външен одитор; 

Обосновка 

Не се нуждае от разяснения. 
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Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква e a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) подробна информация относно 

проектите, получили подпомагане от 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове за 

финансирането на допустимите 

проекти, в които ЕИБ инвестира с 

подкрепата на гаранцията от ЕС, 

както е предвидено в член 5, параграф 

4; 

 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква e б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) статистическата, финансова и 

счетоводна информация относно 

операции на финансиране и 

инвестиции на ЕИБ на агрегирана 

основа. 

 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на отчитането и 

докладването от страна на Комисията по 

отношение на покритите от гаранцията 

от ЕС рискове и управлението на 

гаранционния фонд, ЕИБ, когато е 

целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, 

предоставя на Комисията всяка година: 

3. За целите на отчитането и 

докладването от страна на Комисията по 

отношение на покритите от гаранцията 

от ЕС рискове и управлението на 

гаранционния фонд, ЕИБ, когато е 

целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, 

предоставя на Комисията и 
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Европейската сметна палата всяка 

година: 

 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) изготвената от ЕИБ и ЕИФ оценка на 

риска и информация за категоризацията 

на операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ; 

a) изготвената от ЕИБ и ЕИФ оценка на 

риска и информация за категоризацията 

на операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ съгласно 

настоящия регламент; 

 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) оставащите финансови задължения на 

ЕС по отношение на гаранциите, 

предоставени по операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ, 

разпределени по отделните операции; 

б) оставащите финансови задължения на 

Съюза по отношение на гаранциите, 

предоставени по операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ 

съгласно настоящия регламент, 

разпределени по отделните операции; 

 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) развитието на мерки за 

стойностите, изложени на риск, и 

други рискови мерки за всички 

портфейли по проекта, както и за 

портфейлите за всеки вид допустим 
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инструмент. 

 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. До 30 юни всяка година Комисията 

изпраща на Европейския парламент, на 

Съвета и на Сметната палата годишен 

доклад за състоянието на гаранционния 

фонд и неговото управление през 

предходната календарна година. 

6. До 31 март всяка година Комисията 

изпраща на Европейския парламент, на 

Съвета и на Сметната палата 

годишните отчети, финансовата 

обосновка и годишен доклад в 

съответствие с Регламент (ЕС, 

Евратом) № 996/2012 за състоянието на 

ЕФСИ и неговото управление през 

предходната календарна година. Този 

доклад дава информация и за 

целесъобразността на равнището на 

гаранционния фонд на ЕС и ако е 

необходимо, представя препоръки за 

корекция на равнището му. 

Обосновка 

Идея от становище № 4/2015 на Сметната палата относно ЕФСИ — параграфи 37 и 

41 

 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Управляващият директор участва в 

изслушване в Европейския парламент 

относно резултатите на ЕФСИ, ако 

Европейският парламент поиска това. 

1. Управляващият директор, 

председателят на Управителния 

съвет на ЕФСИ, членът на 

Комисията, който отговаря за 

бюджета на Съюза, и председателят 

на Съвета на директорите на ЕИБ 

участват в годишните изслушвания по 

освобождаване от отговорност в 
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Европейския парламент относно 

резултатите и финансовото управление 

на ЕФСИ, ако Европейският парламент 

поиска това. 

 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. По искане на Европейския 

парламент, отговорният за бюджета 

на Съюза член на Комисията взема 

участие в изслушване в Европейския 

парламент относно използването на 

фондове на ЕС в гаранционния фонд. 

Обосновка 

Тъй като гаранционният фонд ще се състои от значително преразпределяне на 

бюджетни кредити от бюджета на ЕС, Европейският парламент следва да има 

право да покани комисаря по бюджета на ЕС пред Парламента, за да упражнява 

контрол над използването на бюджета на ЕС, особено що се отнася до резултатите 

от действията и разходите. 

 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Управляващият директор отговаря 

устно или писмено на въпросите, 

отправени към ЕФСИ от Европейския 

парламент, в рамките на най-много пет 

седмици от получаване на конкретния 

въпрос. 

2. Управляващият директор, 

председателят на Управителния 

съвет на ЕФСИ, членът на 

Комисията, който отговаря за 

бюджета на Съюза, и председателят 

на Съвета на директорите на ЕИБ 
отговарят устно или писмено на 

въпросите, отправени към ЕФСИ от 

Европейския парламент, в рамките на 

най-много четири седмици от 
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получаване на конкретния въпрос. 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Комисията, в сътрудничество с 

ЕИБ и с ЕИФ, когато е целесъобразно, 

докладва относно финансовите 

резултати на ЕФСИ в доклада за 

оценка, посочен в член 318 от ДФЕС. 

Обосновка 

В последната си резолюция относно освобождаването на Комисията от отговорност 

във връзка с изпълнението на бюджета Европейския парламент изисква докладът за 

оценка, изготвен от Комисията съгласно член 318 от ДФЕС, да бъде насочен по-

специално към стратегията за растеж и работни места. Искането беше потвърдено 

в доклада по собствена инициатива относно оценката на финансите на Съюза въз 

основа на постигнатите резултати: нов инструмент за усъвършенстваната 

процедура за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета, вж. точка 11 (2013/2172(INI)). 

 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. По искане на Европейския 

парламент, ЕИБ представя цялата 

информация по време на процедурата 

по освобождаване от отговорност. 

 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Най-късно до [ОП, моля въведете дата: 

18 месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент] ЕИБ изготвя 

оценка на функционирането на ЕФСИ. 

ЕИБ предава своята оценка на 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията. 

Най-късно до [ОП, моля въведете дата: 

12 месеца след датата на влизане в сила 

на настоящия регламент] ЕИБ изготвя 

оценка на функционирането на ЕФСИ, 

също така и по отношение на 

проекти по подпрограми на ЕФСИ, и 

оценка на жизнения цикъл на 

целевите инвестиции. ЕИБ предава 

своята оценка на Европейския 

парламент, Съвета и Комисията. Тази 

оценка се придружава от становище 

на Сметната палата. 

 

 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Най-късно до [ОП, моля въведете дата: 

18 месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

изготвя оценка на ползването на 

гаранцията от ЕС и функционирането на 

гаранционния фонд, включително 

използваните вноски съгласно член 8, 

параграф 9. Комисията предава своята 

оценка на Европейския парламент и 

Съвета. 

Най-късно до [ОП, моля въведете дата: 

12 месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

изготвя оценка на ползването на 

гаранцията от ЕС и функционирането на 

гаранционния фонд, също така и по 

отношение на проекти, които 

печелят от гаранциите въз основа на 

подпрограми, и оценка на жизнения 

цикъл на целевите инвестиции, 

включително използваните вноски 

съгласно член 8, параграф 9. Комисията 

предава своята оценка на Европейския 

парламент и Съвета. Тази оценка се 

придружава от становище на 

Сметната палата. 

 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Независими външни страни изготвят 

оценка на ползването на гаранцията 

от ЕС и функционирането на 

гаранционния фонд, включително 

използваните вноски съгласно член 8, 

параграф 9, ако Европейският 

парламент или Съветът поискат 

това. 

Обосновка 

Идея от становище № 4/2015 на Сметната палата относно ЕФСИ — параграф 42 

 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) ЕИБ публикува подробен доклад 

относно функционирането на ЕФСИ; 

a) ЕИБ публикува подробен доклад 

относно функционирането на ЕФСИ и 

проектите на ЕФСИ, основани на 

подпрограми, за да постигне 

съответствие с жизнения цикъл на 

целевите инвестиции; 

 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Комисията публикува подробен 

доклад относно ползването на 

гаранцията от ЕС и функционирането на 

гаранционния фонд. 

б) Комисията публикува подробен 

доклад относно ползването на 

гаранцията от ЕС и функционирането на 

гаранционния фонд и проектите, 

които печелят от гаранцията въз 

основа на подпрограми, така че да се 

постигне съответствие с жизнения 
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цикъл на целевите инвестиции; 

 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. ЕИБ и ЕИФ редовно представят пред 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията всичките си независими 

доклади за оценка, в които се оценяват 

практическите резултати, постигнати от 

конкретните дейности на ЕИБ и ЕИФ по 

настоящия регламент. 

4. ЕИБ и ЕИФ редовно представят пред 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията всички свои независими 

доклади за оценка, в които се оценяват 

практическите резултати, постигнати в 

резултат на конкретните дейности на 

ЕИБ и ЕИФ по настоящия регламент, с 

акцент върху резултатите и 

въздействието. 

 

 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Най-късно до [ОП, моля въведете дата 

три години след влизането в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

предава доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

прилагането на настоящия регламент, 

заедно с всички съответни предложения. 

5. Най-късно до [ОП, моля въведете дата 

три години след влизането в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

предава доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

прилагането на настоящия регламент, 

включително оценка на добавената 

стойност на ЕФСИ и неговата 

допълващ характер спрямо 

съществуващи инструменти на 

Съюза за финансиране, заедно с всички 

съответни предложения за подобрения. 

 

 

Изменение  93 

Предложение за регламент 



 

AD\1057503BG.doc 49/58 PE551.899v02-00 

 BG 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съгласно собствената си политика за 

прозрачност относно достъпа до 

документи и информация ЕИБ 

оповестява чрез уебсайта си 

информация за всички операции по 

финансиране и инвестиции на ЕИБ, 

както и за техния принос за постигане 

на общите цели, посочени в член 5, 

параграф 2. 

1. Съгласно собствената си политика за 

прозрачност относно достъпа до 

документи и информация ЕИБ 

оповестява чрез уебсайта си 

информация за всички операции по 

финансиране и инвестиции на ЕИБ, 

както и за техния принос за постигане 

на общите цели и конкретни операции, 

посочени в член 5, параграф 2. 

 2. ЕИБ гарантира, че всеки гражданин 

на Съюза, както и всяко физическо 

или юридическо лице, което пребивава 

или има седалище според 

устройствения му акт в държава 

членка, има право на достъп до 

документи, свързани с ЕФСИ, в 

съответствие с Регламент 

№ 1049/2001 на Европейския 

парламент и на Съвета 1a. 

 3. В случай на подробно споразумение 

между Комисията и ЕИБ по 

отношение на обмена и публичното 

оповестяване на информация, това 

споразумение се оповестява публично. 

 _______________ 

 1aРегламент (ЕО) № 30/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 145 май 2001 г. относно публичния 

достъп до документи на Европейския 

парламент, на Съвета и на 

Комисията (ОВ L 43, 31.5.2001 г., стр. 

43). 

 

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Споразумението относно ЕФСИ се 

публикува. 

Обосновка 

Идея от становище № 4/2015 на Сметната палата относно ЕФСИ — параграф 44 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Гаранцията от ЕС, както и 

плащанията и събраните вземания по 

нея, които се отнасят до общия 

бюджет на Съюза, подлежат на 

одитиране от Сметната палата. 

1. Външният одит на дейностите, 

предприети съгласно настоящия 

регламент, се извършва от Сметната 

палата в съответствие с член 287 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз и следователно 

подлежи на процедурата по 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета 

съгласно член 319 от ДФЕС. 

Комисията гарантира, че Сметната 

палата може да упражнява правото 

си, съобразно предвиденото в алинея 

първа от член 287, параграф 3 от 

ДФЕС и има пълен достъп до цялата 

информация, която й е необходима за 

осъществяването на нейните одити. 

Комисията и ЕИБ гарантират, че 

всички страни, засегнати от 

действията, предприети в 

съответствие с настоящия 

регламент, са уведомени за правото 

на Сметната палата, както е 

предвидено в член 287, параграф 3, 

алинея първа от ДФЕС. ЕИБ, ЕИФ, 

всички финансови посредници, които 

участват в действията, предприети 

съгласно настоящия регламент, и 

крайните получатели осигуряват на 

Сметната палата всички 
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материални условия и й предоставят 

цялата информация, която тя счита 

за необходима, за изпълнение на 

задачата й съгласно член 161 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

Тристранното споразумение между 

Европейската комисия, Европейската 

сметна палата и Европейската 

инвестиционна банка трябва да бъде 

преработено, така че да отговаря на 

изискванията на настоящия член. 

 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Европейският парламент и 

Съветът могат да поискат от 

Сметната палата да разгледа 

всякакви други въпроси, попадащи в 

обхвата на тяхната компетентност 

съгласно член 287, параграф 4 от 

ДФЕС. 

 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Сметната палата изготвя 

специален доклад за всеки 12-месечен 

период, считано от 1 април всяка 

година. Във всеки специален доклад се 

преценява доколко: 

 а) използването на ЕФСИ е било 

свързано с ефикасност и 

ефективност; 
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 б) подкрепата от ЕФСИ е допринесла 

за целите на създаване на устойчиви 

работни места, дългосрочен растеж 

и конкурентоспособност. 

 в) дейностите по линия на ЕФСИ са 

осъществени в съответствие с 

принципите на добро финансово 

управление, прозрачност, 

пропорционалност, недискриминация, 

допълняемост, равно третиране и 

субсидиарност.  

 Всеки специален доклад се представя в 

срок от шест месеца, считано от 

края на периода, за който се отнася 

докладът. 

 Сметната палата изпраща 

специалните доклади на органите на 

управление на ЕФСИ, ЕИБ, 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията и ги оповестява без 

забавяне. 

 Сметната палата има правомощие 

да получава от управителните органи 

на ЕФСИ, ЕИБ и Комисията всякаква 

информация, необходима за 

изпълнението на задачите, 

възложени й с настоящия член, и 

предоставя всякаква съответна 

поискана информация в срок, който 

може да бъде посочен от Сметната 

палата. 

Обосновка 

Това изменение отразява съществуващите разпоредби в Регламента на единния фонд 

за преструктуриране (Регламент № 806/2014) по отношение на мандата на 

Сметната палата да представи специален годишен доклад относно изпълнението на 

ЕФСИ и в съответствие с принципите на доброто финансово управление. 

 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ЕИБ незабавно уведомява 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и ѝ предоставя 

необходимата информация, когато на 

някой етап от подготовката, 

изпълнението или приключването на 

операциите, обезпечени с гаранция от 

ЕС, има основания да предполага, че е 

възможен случай на измама, корупция, 

изпиране на пари или друга незаконна 

дейност, която може да засегне 

финансовите интереси на Съюза. 

1. ЕИБ незабавно уведомява 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и ѝ предоставя 

необходимата информация, когато на 

някой етап от подготовката, 

изпълнението или приключването на 

операциите, обезпечени от ЕФСИ, има 

основания да предполага, че е възможен 

случай на измама, корупция, , 

присвояване, изпиране на пари или 

друга незаконна дейност, която може да 

засегне финансовите интереси на 

Съюза. 

 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. OLAF може да извършва 

разследвания, включително проверки и 

инспекции на място, в съответствие с 

разпоредбите и процедурите, 

установени в Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 883/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета(5 ), Регламент (Евратом, 

ЕО) № 2185/96 на Съвета(6 ) и 

Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 

Съвета(7 ), за защита на финансовите 

интереси на Съюза, като целта е да се 

установи дали е налице измама, 

корупция, изпиране на пари или друга 

незаконна дейност, засягаща 

финансовите интереси на Съюза, във 

връзка с всяка операция, обезпечена с 

гаранцията от ЕС. OLAF може да 

предава на компетентните органи на 

съответните държави членки 

информацията, получена в хода на 

разследванията. 

2. OLAF извършва разследвания, 

включително проверки и инспекции на 

място, в съответствие с разпоредбите и 

процедурите, установени в Регламент 

(ЕС, Евратом) № 883/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета(5), 

Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на 

Съвета(6) и Регламент (ЕО, Евратом) 

№ 2988/95 на Съвета(7), за защита на 

финансовите интереси на Съюза, като 

целта е да се установи дали е налице 

измама, корупция, изпиране на пари, 

финансиране на терористични 

действия, данъчна измама и избягване 

на данъци или друга незаконна дейност, 

засягаща финансовите интереси във 

връзка с всяка операция съгласно 

настоящия регламент. OLAF може да 

предава на компетентните органи на 

съответните държави членки 

информацията, получена в хода на 
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разследванията. 

__________________ __________________ 

5 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 11 септември 2013 г. относно 

разследванията, провеждани от 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 

Европейския парламент и на Съвета и 

Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 

Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1). 

5 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 11 септември 2013 г. относно 

разследванията, провеждани от 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 

Европейския парламент и на Съвета и 

Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 

Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1). 

6 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на 

Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 

контрола и проверките на място, 

извършвани от Комисията за защита на 

финансовите интереси на Европейските 

общности срещу измами и други 

нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., 

стр. 2). 

6 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на 

Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 

контрола и проверките на място, 

извършвани от Комисията за защита на 

финансовите интереси на Европейските 

общности срещу измами и други 

нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., 

стр. 2). 

7 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 

Съвета от 18 декември 1995 г. относно 

защитата на финансовите интереси на 

Европейските общности (OB L 312, 

23.12.1995 г., стр. 1). 

7 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 

Съвета от 18 декември 1995 г. относно 

защитата на финансовите интереси на 

Европейските общности (ОВ L 312, 

23.12.1995 г., стр. 1). 

 

 

Изменение  100 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При доказване на подобни незаконни 

дейности ЕИБ предприема мерки за 

събиране на вземанията, свързани с 

нейните операции, обезпечени с 

гаранцията от ЕС. 

При доказване на незаконни дейности, 

включително изпиране на пари, 

финансиране на терористични 

действия, данъчна измама и избягване 

на данъци, корупция или измама, 

засягащи финансовите интереси, 

установени в хода на разследването, и 

когато OLAF препоръча събирането 

на вземания, ЕИБ и Комисията 

предприемат събиране на вземанията, 

свързани с нейните операции. 
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Изменение  101 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Споразуменията за финансиране, 

подписани във връзка с операции, 

обезпечени съгласно настоящия 

регламент, включват разпоредби, които 

позволяват изключване от операциите 

по финансиране и инвестициите на ЕИБ 

и, ако е необходимо, предприемане на 

подходящи мерки за събиране на 

вземанията в случай на измама, 

корупция или други незаконни дейности 

в съответствие със споразумението за 

ЕФСИ, политиките на ЕИБ и 

приложимите нормативни изисквания. 

Решението относно изключването от 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ се взема 

съобразно съответното споразумение за 

финансиране или инвестиции. 

3. Споразуменията за финансиране, 

подписани във връзка с операции, 

обезпечени съгласно настоящия 

регламент, включват разпоредби, които 

позволяват изключване от операциите 

по финансиране и инвестициите на ЕИБ 

и, ако е необходимо, предприемане на 

подходящи мерки за събиране на 

вземанията в случай на измама, 

корупция или други незаконни дейности 

в съответствие със споразумението за 

ЕФСИ, политиките на ЕИБ и 

приложимите нормативни изисквания. 

Решението относно изключването от 

операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ се взема съобразно 

съответното споразумение за 

финансиране или инвестиране. 

Трансграничните споразумения се 

нотифицират до Европейския 

парламент. 

 

 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При своите операции по финансиране 

и инвестиции ЕИБ не подпомага 

действия, извършвани с незаконна цел, 

включително изпиране на пари, 

финансиране на тероризъм, данъчни 

измами и избягване на данъци, 

корупция или измами, засягащи 

1. При своите операции по финансиране 

и инвестиции ЕИБ, ЕИФ и нито един 

от финансовите посредници не 

подпомагат действия, извършвани с 

незаконна цел, включително изпиране 

на пари, финансиране на тероризъм, 

данъчни измами и избягване на данъци, 
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финансовите интереси на Съюза. По-

конкретно, в съответствие със своята 

политика по отношение на слабо 

регулираните или не оказващите 

съдействие юрисдикции, определени 

съгласно политиките на Съюза, 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие или 

Специалната група за финансови 

действия, ЕИБ не взема участие в 

операции по финансиране или 

инвестиции, извършвани чрез 

механизъм, намиращ се в юрисдикция, 

която не оказва съдействие. 

корупция или измами, засягащи 

финансовите интереси на Съюза. По-

конкретно, в съответствие със своята 

политика по отношение на слабо 

регулираните или не оказващите 

съдействие юрисдикции, определени 

съгласно политиките на Съюза, 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие или 

Специалната група за финансови 

действия, ЕИБ не взема участие в 

операции по финансиране или 

инвестиции, извършвани чрез 

механизъм, намиращ се в юрисдикция, 

която не оказва съдействие, във връзка с 

прилагането на международно 

договорен данъчен стандарт. ЕИБ 

транспонира тези изисквания за всяка 

трета страна, която допринася за 

ЕФСИ или друга инвестиционна 

платформа. 

Обосновка 

Изменението отчита по-специфичната формулировка на член 140, (4) от Финансовия 

регламент, който изглежда е основата за него. 

 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕИБ или ЕИФ може да представи пред 

Комисията операциите по финансиране 

и инвестициите, подписани от ЕИБ или 

ЕИФ през периода от 1 януари 2015 г. 

до сключване на споразумението за 

ЕФСИ, за да получат покритие в 

рамките на гаранцията от ЕС. 

1. ЕИБ и ЕИФ може да представят пред 

Инвестиционния комитет за оценка 

операциите по финансиране и 

инвестициите, подписани от ЕИБ или 

ЕИФ през периода от 1 януари 2015 г. 

до сключване на споразумението за 

ЕФСИ. Инвестиционният комитет 

може да представи тези операции на 

Комисията да предложи те да получат 

покритие в рамките на гаранцията от 

ЕС. 
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Обосновка 

Идея от становище № 4/2015 на Сметната палата относно ЕФСИ — параграф 45 

 

 

Изменение  104 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията оценява тези операции и 

разширява покритието на гаранцията от 

ЕС върху тях, когато те отговарят на 

съществените изисквания, посочени в 

член 5 и в споразумението за ЕФСИ. 

2. Като отчита оценката на 

Инвестиционния комитет, Комисията 

оценява операциите и разширява 

покритието на гаранцията от ЕС върху 

тях, когато те отговарят на 

съществените изисквания, посочени в 

член 5 и в споразумението за ЕФСИ. Тя 

уведомява Европейския парламент за 

своето решение. 

Обосновка 

Идея от становище № 4/2015 на Сметната палата относно ЕФСИ — параграф 45 

 

 



 

PE551.899v02-00 58/58 AD\1057503BG.doc 

BG 

ПРОЦЕДУРА 

Заглавие Европейски фонд за стратегически инвестиции 

Позовавания COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD) 

Водещи комисии 

       Дата на обявяване в заседание 

BUDG 

28.1.2015 

ECON 

28.1.2015 
  

Становище, изказано от 

       Дата на обявяване в заседание 

CONT 

9.3.2015 

Докладчик по становище: 

       Дата на назначаване 

Michael Theurer 

2.3.2015 

Член 55 - Съвместни заседания на 

комисии 

       Дата на обявяване в заседание 

        

9.3.2015 

Разглеждане в комисия 24.2.2015 23.3.2015   

Дата на приемане 13.4.2015    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

20 

2 

3 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, 

Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina 

Ronja Kari, Bernd Kölmel, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, 

Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš 

Zdechovský, Joachim Zeller 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, 

Czesław Adam Siekierski, Patricija Šulin 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Eugen Freund 

 
 


