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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещите комисии – комисията по външни 

работи, комисията по развитие и комисията по бюджети, да вземат предвид следните 

изменения: 

Изменение   1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Амбициозният план на Съюза за 

външни инвестиции (ПВИ) е 

необходим, за да се подкрепят 

инвестиции първоначално в Африка и в 

държавите, обхванати от европейската 

политика за съседство, като средство за 

насърчаване на целите за устойчиво 

развитие, залегнали в Програмата на 

ООН до 2030 г. („Програмата до 2030“), 

както и на ангажиментите в рамките на 

наскоро преработената европейска 

политика за съседство, като по този 

начин се работи за преодоляването на 

първопричините за миграцията. Той 

следва да допринесе за изпълнението на 

Парижкото споразумение относно 

изменението на климата (COP 21). 

(1) Амбициозният план на Съюза за 

външни инвестиции (ПВИ) е 

необходим, за да се подкрепят 

инвестиции първоначално в Африка и в 

държавите, обхванати от европейската 

политика за съседство, като средство за 

насърчаване на целите за устойчиво 

развитие, залегнали в Програмата на 

ООН до 2030 г. („Програмата до 2030“), 

както и на ангажиментите в рамките на 

наскоро преработената европейска 

политика за съседство, като по този 

начин се работи за преодоляването на 

една от основните първопричини за 

миграцията. Той следва да допринесе за 

изпълнението на Парижкото 

споразумение относно изменението на 

климата (COP 21). 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) ПВИ следва да включва 

ангажимента на Съюза съгласно 

програмата за действие от Адис Абеба 

за финансиране на развитието. Той 

трябва също така да позволи на 

европейските инвеститори и частни 

дружества, включително малките и 

средните предприятия, да участват по-

(2) ПВИ следва да включва 

ангажимента на Съюза съгласно 

програмата за действие от Адис Абеба 

за финансиране на развитието. Той 

трябва също така да позволи на 

европейските инвеститори и частни 

дружества, особено малките и средните 

предприятия, да допринесат по-
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ефективно за постигането на устойчиво 

развитие в партньорските държави. 

ефективно за постигането на устойчиво 

развитие в партньорските държави, 

като акцентът се поставя особено 

върху устойчивостта. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) ПВИ следва да предоставя 

интегриран финансов пакет за 

финансиране на инвестициите 

първоначално в региони на Африка за 

държавите, които са страни по 

Споразумението за партньорство между 

членовете на групата държави от 

Африка, Карибите и Тихоокеанския 

басейн, от една страна, и Европейската 

общност и нейните държави членки, от 

друга страна, подписано в Котону на 23 

юни 2000 г., и държавите, обхванати от 

европейската политика за съседство, 

като по този начин се създадат 
икономически растеж и възможности за 

заетост, допълняемостта се увеличи в 

максимална степен, осигурят се 

новаторски продукти и се привлекат 

инвестиции от частния сектор. 

(4) ПВИ следва да предоставя 

интегриран финансов пакет за 

финансиране на инвестициите 

първоначално в региони на Африка за 

държавите, които са страни по 

Споразумението за партньорство между 

членовете на групата държави от 

Африка, Карибите и Тихоокеанския 

басейн, от една страна, и Европейската 

общност и нейните държави членки, от 

друга страна, подписано в Котону на 

23 юни 2000 г. (Споразумението за 

партньорство АКТБ – ЕО), и 

държавите, обхванати от европейската 

политика за съседство. Това следва да 

осигури допълнителен икономически 

растеж и възможности за заетост, да 

увеличи в максимална степен 

допълняемостта и да помогне за 

осигуряването на новаторски продукти, 

като насърчава използването на 

допълнителни средства от частния 

сектор, популяризира устойчивото 

развитие и кръговата икономика. 

Следва да се гарантира балансиран 

географски подход, така че всички 

страни по Споразумението за 

партньорство АКТБ – ЕО и всички 

държави, обхванати от европейската 

политика за съседство, да разполагат 

с равен шанс за достъп до 

финансиране в рамките на ПВИ.  
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) С оглед на констатациите на 

Европейската сметна палата1a по 

отношение на използването на 

смесено финансиране във външните 

отношения на Съюза, които 

подчертават факта, че при почти 

половината от проверените проекти 

не са налице достатъчно 

доказателства, за да се стигне до 

заключение, че безвъзмездните 

средства са обосновани, както и че 

при някои от тези случаи са налице 

признаци, че инвестициите биха били 

осъществени без приноса на Съюза, 

изключително важно е смесеното 

финансиране да се използва 

единствено когато Комисията може 

ясно да докаже неговата добавена 

стойност. 

 ____________ 

 1а Специален доклад № 16/2014 на 

Европейската сметна палата, 

озаглавен „Ефективност на 

смесването на безвъзмездна 

финансова помощ по регионалните 

механизми за инвестиции със заеми 

от финансови институции с цел 

подпомагане на външните политики 

на ЕС“. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Освен това ЕФУР следва да (6) Освен това ЕФУР следва да 
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функционира като инструмент за 

„обслужване на едно гише“ за 

получаване на предложения за 

финансиране от финансови институции 

и от публични или частни инвеститори, 

както и за постигане на широка 

финансова подкрепа за допустимите 

инвестиции. Гаранцията от ЕФУР 

следва да бъде подкрепена от 

гаранционния фонд на ЕФУР. ЕФУР 

следва да разработва иновативни 

инструменти за подпомагане на 

инвестициите и за включване на частния 

сектор. 

функционира като инструмент за 

„обслужване на едно гише“, като 

получава предложения за финансиране 

от финансови институции и от 

публични или частни инвеститори, 

предоставя насоки и на цялата 

необходима информация за 

инвеститори, които желаят да 

инвестират в свързани с развитието 

дейности, и постига широка 

финансова подкрепа за допустимите 

инвестиции. Гаранцията от ЕФУР 

следва да бъде подкрепена от 

гаранционния фонд на ЕФУР. ЕФУР 

следва да разработва иновативни 

инструменти за подпомагане на 

инвестициите в устойчиво развитие в 

партньорските държави и за 

включване на частния сектор. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Освен това Стратегическият 

съвет следва да подпомага Комисията 

при определянето на стратегическите 

насоки и на общите инвестиционни 

цели. Стратегическият съвет следва 

също така да подпомага координацията 

и съгласуваността между платформите 

за регионални инвестиции. Това следва 

да осигури допълняемост на различните 

инструменти в областта на външната 

дейност. Стратегическият съвет следва 

да бъде председателстван съвместно от 

Комисията и върховния представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност, за да 

се осигурят последователност и 

съгласуваност с целите на външната 

политика на Съюза и с рамките за 

партньорство с трети държави. 

(8) Освен това Стратегическият 

съвет следва да подпомага Комисията 

при определянето на стратегическите 

насоки и на общите инвестиционни 

цели. Стратегическият съвет следва 

също така да подпомага координацията, 

сътрудничеството и съгласуваността 

между платформите за регионални 

инвестиции. Това следва да осигури 

допълняемост и да засили полезните 

взаимодействия на различните 

инструменти в областта на външната 

дейност. Стратегическият съвет следва 

да бъде председателстван съвместно от 

първия заместник-председателя на 
Комисията и върховния представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност, за да 

се осигурят последователност и 

съгласуваност с целите на външната 
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политика на Съюза и с рамките за 

партньорство с трети държави. 

 

Изменение   7 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Гаранцията от ЕФУР не 

следва да се използва за финансиране 

на големи инфраструктурни проекти, 

които имат слабо въздействие върху 

създаването на работни места и 

чието съотношение разходи/ползи 

прави инвестициите неустойчиви. 

Гаранцията от ЕФУР следва да 

финансира единствено проекти, 

чието изпълнение не е противоречиво 

от екологична, финансова и социална 

гледна точка, въз основа на 

независима задълбочена 

предварителна оценка и подходящ 

анализ на разходите и ползите. 

 

Изменение   8 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За да се увеличи въздействието 

на гаранцията от ЕФУР предвид 

нуждите на въпросните региони, 

държавите членки следва да имат 

възможност да участват с гаранции или 

парични средства. Това участие може да 

бъде разпределено по региони, сектори 

или инвестиционни прозорци. 

(14) За да се увеличи въздействието 

на гаранцията от ЕФУР предвид 

нуждите на въпросните региони за 

увеличаване на инвестициите и 

финансирането за проекти, които 

допринасят за устойчиво развитие и 

създават възможности за достойна 

заетост, държавите членки следва да 

имат възможност да участват с гаранции 

или парични средства. Това участие 

може да бъде разпределено по региони, 

сектори или инвестиционни прозорци. 
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Изменение   9 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Комисията следва ежегодно да 

докладва на Европейския парламент и 

на Съвета относно операциите по 

финансиране и инвестиране, покрити от 

гаранцията от ЕФУР, с цел осигуряване 

на отчетност пред европейските 

граждани. Докладът следва да бъде 

публично оповестен, за да се даде 

възможност на съответните 

заинтересовани страни, включително 

гражданското общество, да изразят 

становищата си. Комисията следва 

ежегодно да докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

управлението на Гаранционния фонд на 

ЕФУР, за да се осигурят отчетност и 

прозрачност. 

(16) Комисията следва ежегодно да 

докладва на Европейския парламент и 

на Съвета относно операциите по 

финансиране и инвестиране, покрити от 

гаранцията от ЕФУР, с цел осигуряване 

на отчетност пред европейските 

граждани. Докладът следва да бъде 

публично оповестен, за да се даде 

възможност на съответните 

заинтересовани страни, включително 

гражданското общество, да изразят 

становищата си. Комисията следва също 

така ежегодно да докладва на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно управлението на гаранционния 

фонд на ЕФУР, за да се осигурят 

отчетност, прозрачност и 

ефективност на управлението. 

 

Изменение   10 

Предложение за регламент 

Съображение 17 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) В контекста на 

констатациите на Специален доклад 

№ 14/2014 на Европейската сметна 

палата1a Комисията следва ежегодно 

да извършва оценка на подобрението в 

своя капацитет на управление с цел 

операциите на ЕФУР да станат по-

ефективни и прозрачни.  

 ____________ 

 1a Специален доклад № 14/2014 „Как 

институциите и органите на ЕС 

изчисляват, намаляват и 

компенсират своите емисии на 

парникови газове?“ 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. ЕФУР допринася за постигането 

на целите за устойчиво развитие на 

Програмата до 2030 г. с особен акцент 

върху устойчивия растеж, създаването 

на работни места, социално-

икономическите сектори и подкрепата 

за микро-, малки и средни предприятия, 

като по този начин се работи за 

отстраняване на първопричините за 

миграцията и се подпомогне трайната 

реинтеграция на завърналите се 

мигранти в техните държави на 

произход и същевременно се постигне 

максимална допълняемост, осигурят се 

новаторски продукти и се привлече 

финансиране от частния сектор. 

2. ЕФУР допринася за постигането 

на целите за устойчиво развитие на 

Програмата до 2030 г. със сериозен 

акцент върху изкореняването на 

бедността, устойчивия растеж при 

зачитане на икономическите, 

екологичните и социалните права, 

създаването на повече и достойни 

работни места, създаването на кръгова 

икономика, социално-икономическите 

сектори, подобряването на достъпа до 

обществени услуги, смекчаването на 

изменението на климата и 

приспособяването към него, 

ангажирането на местните 

общности и подкрепата за микро-, 

малки и средни предприятия, като по 

този начин се работи за отстраняване на 

първопричините за миграцията и се 

подпомогне трайната реинтеграция на 

завърналите се мигранти в техните 

държави на произход и същевременно 

се постига максимална допълняемост, 

осигуряват се новаторски продукти и се 

привлича финансиране от частния 

сектор. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Той осигурява стратегически насоки и 

подпомага Комисията при определянето 

на общи инвестиционни цели по 

Той осигурява стратегически насоки и 

подпомага Комисията при определянето 

на общи инвестиционни цели по 
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отношение на използването на 

гаранцията от ЕФУР. Той подпомага 

също така цялостната координация и 

съгласуваност между платформите за 

регионални инвестиции, както и с 

операциите, свързани с мандата за 

външно кредитиране на ЕИБ, 

включително инициативата за 

устойчивост на ЕИБ. 

отношение на използването на 

гаранцията от ЕФУР, критериите за 

допустимост на инвестиции в 

регионалните платформи и 

оперативните политики и процедури. 

Той подпомага също така цялостната 

координация, сътрудничество и 

съгласуваност между платформите за 

регионални инвестиции, както и с 

операциите, свързани с мандата за 

външно кредитиране на ЕИБ, 

включително инициативата за 

устойчивост на ЕИБ. Дейността на 

Стратегическия съвет е наблюдавана 

от управителен комитет на 

постоянна основа в рамките на 

Европейския парламент. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Стратегическият съвет се състои 

от представители на Комисията и на 

върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност (върховния 

представител), на държавите членки и 

на ЕИБ. Комисията може да покани 

други финансиращи субекти да станат 

членове на Стратегическия съвет при 

спазване, когато е уместно, на 

неговото становище. Партньорските 

държави и съответните регионални 

организации, допустимите партньори 

и Европейският парламент могат да 

получат статут на наблюдатели, когато е 

целесъобразно. Стратегическият съвет 

се председателства съвместно от 

Комисията и от върховния 

представител. 

2. Стратегическият съвет се състои 

от представители на Комисията и на 

върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност (върховния 

представител), на държавите членки, на 

Европейския парламент, на ЕИБ и на 

партньорските държави от Африка и 

тези, обхванати от европейската 

политика за съседство. Комисията 

поканва други финансиращи субекти да 

станат членове на Стратегическия съвет 

при спазване на неговото становище. 

Съответните регионални 

организации и други заинтересовани 

участници, като например групи на 

гражданското общество, могат да 

получат статут на наблюдатели, когато е 

целесъобразно. Стратегическият съвет 

се председателства съвместно от 

Комисията и от върховния 

представител. Стратегическият съвет 
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гарантира, че се извършват надлежни 

консултации с широк кръг от 

заинтересовани участници в 

партньорските държави. 

 

Изменение   14 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Съюзът предоставя неотменима 

и безусловна гаранция при първо 

поискване за допустим партньор за 

операции по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, първоначално в държавите 

от Африка и в тези, обхванати от 

европейската политика за съседство. 

1. След внимателно разглеждане 

на осъществимостта на проекта 

Съюзът предоставя неотменима и 

безусловна гаранция при първо 

поискване за допустим партньор за 

операции по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, първоначално в държавите 

от Африка и в тези, обхванати от 

европейската политика за съседство. 

 

Изменение   15 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Максималният разрешен период, 

в който допустимите партньори могат 

да сключват споразумения с финансови 

посредници или с крайни бенефициери, 

е четири години след датата на 

сключването на съответното 

споразумение за гаранция. 

(Не се отнася за българския текст.) 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 8 – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Критерии за допустимост за 

използването на гаранцията от ЕФУР 

Критерии за допустимост и 

отстраняване от участие за 

използването на гаранцията от ЕФУР 

 

Изменение   17 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Допустимите операции по 

финансиране и инвестиране за подкрепа 

чрез гаранцията от ЕФУР, трябва да 

бъдат последователни и съгласувани с 

политиките на Съюза, по-специално с 

политиките на Съюза за развитие и за 

съседство, и със стратегиите и 

политиките на партньорските държави и 

да целят постигането на следните общи 

цели: 

1. Допустимите операции по 

финансиране и инвестиране за подкрепа 

чрез гаранцията от ЕФУР са 

последователни и съгласувани с 

политиките на Съюза (по-специално с 

политиките на Съюза за развитие и за 

съседство) и със стратегиите и 

политиките на партньорските държави и 

целят постигането на следните общи 

цели: 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква -а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-a) постигане на целите за 

устойчиво развитие на Програмата 

до 2030 г., 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) подкрепа за икономическото и a) подкрепа за изкореняването на 
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социалното развитие със специален 

акцент върху устойчивия растеж и 

създаването на работни места (по-

специално за младите хора и жените), 

като по този начин се работи за 

отстраняване на първопричините за 

миграцията и се допринесе за трайна 

реинтеграция на завърналите се 

мигранти в държавите им на 

произход, 

бедността, икономическото и 

социалното развитие със специален 

акцент върху устойчивия растеж и 

устойчивото създаване на достойни 

работни места, по-специално за младите 

хора, жените и хората, изложени на 

риск от изключване; 

 

Изменение   20 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) насочване към социално-

икономически сектори, по-специално 

инфраструктура, включително 

устойчива енергия, водоснабдяване, 

транспорт, информационни и 

комуникационни технологии, околна 

среда, устойчиво използване на 

природните ресурси и син растеж, 

социална инфраструктура, човешки 

капитал, с цел подобряване на 

социално-икономическата среда; 

б) насочване към социално-

икономически сектори, по-специално 

инфраструктура, включително 

устойчива енергия, водоснабдяване, 

транспорт, информационни и 

комуникационни технологии, околна 

среда, устойчиво използване на 

природните ресурси и син растеж, 

социална инфраструктура, човешки 

капитал и кръгова икономика, с цел 

подобряване на социално-

икономическата среда, като 

същевременно се вземат предвид 

приоритетите на бенефициерите на 

гаранцията от ЕФУР; 

 

Изменение   21 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) включване на хората, живеещи 

във въпросните райони, в 

планирането на финансираните 

проекти; 
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Изменение   22 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) предоставяне на финансиране в 

полза на микро-, малки и средни 

предприятия с особен акцент върху 

развитието на частния сектор, 

в) предоставяне на финансиране в 

полза на микро-, малки и средни 

предприятия с особен акцент върху 

развитието на стабилен местен 

частен сектор, който е жизнеспособен 

в дългосрочен план, 

 

Изменение   23 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква д a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) това не трябва да бъде 

свързано по никакъв начин с 

неоказващите съдействие 

юрисдикции, посочени в член 20; 

 

Изменение   24 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Гаранцията от ЕФУР подпомага 

операции по финансиране и 

инвестиране, които по-специално: 

2. Предпазвайки от спекула и/или 

монополизиране на услугите, 

гаранцията от ЕФУР подпомага 

операции по финансиране и 

инвестиране, които по-специално: 

 

Изменение   25 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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в) са финансово и икономически 

жизнеспособни, като се вземат предвид 

евентуалната подкрепа и съфинансиране 

от частни и публични партньори по 

проекта, 

в) са доказано финансово и 

икономически жизнеспособни, като се 

вземат предвид евентуалната подкрепа и 

съфинансиране от частни и публични 

партньори по проекта, 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква да (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) зачитат правата на човека, 

залегнали в международното право. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Гаранцията от ЕФУР не 

подпомага операции по финансиране и 

инвестиране, които: 

 a)  са свързани с военния сектор 

или сектора на сигурността; 

 б)  подкрепят развитието на 

ядрената енергия; 

 в)  насърчават още повече 

зависимостта от изкопаеми горива и 

въглерод; 

 г)  имат значителни външни 

екологични разходи, особено когато 

става въпрос за широкомащабни 

инфраструктурни проекти; 

 д)  са в сектори или проекти, 

които рискуват да подкопаят 

правата на човека в партньорските 

държави, особено правата на 

местните и коренните общности, 

като например принудително 
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разселване на населението, заграбване 

на земя,  паравоенни дейности или 

дейности в обезлесени зони; извършва 

се обществено достъпна 

предварителна оценка на 

въздействието върху правата на 

човека и околната среда с цел 

установяване на подобни рискове; 

 е) във връзка с тях съществуват 

съмнения за нарушение на 

екологичните изисквания и за 

нанасяне на вреди на обществото или 

на местните общности, предвид 

принципа на предпазните мерки. 

 

Изменение   28 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. От 1 януари 2021 г., ако 

равнището на Гаранционния фонд от 

ЕФУР е намаляло под 50 % от 

равнището на финансиране, посочено в 

параграф 5, в резултат на искания за 

изпълнение по гаранцията, Комисията 

представя доклад за изключителните 

мерки, които могат да бъдат 

необходими за попълване на 

Гаранционния фонда на ЕФУР. 

7. От 1 януари 2021 г., ако 

равнището на гаранционния фонд от 

ЕФУР е намаляло под 50% от 

равнището на финансиране, посочено в 

параграф 5, в резултат на искания за 

изпълнение по гаранцията, Комисията 

представя доклад относно: 

 a)  причината за недостига, с 

подробни обяснения, както и  

 б)  ако бъде счетено за нужно, 

евентуални изключителни мерки, 

които могат да бъдат необходими за 

попълване на гаранционния фонда на 

ЕФУР. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – уводна част 

 



 

AD\1123297BG.docx 17/28 PE597.708v02-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията предава на 

Европейския парламент и на Съвета 

годишен доклад относно операциите по 

финансиране и инвестиране, покрити от 

гаранцията от ЕФУР. Докладът се 

оповестява публично. Той съдържа 

следните елементи: 

1. Комисията предава на 

Европейския парламент и на Съвета 

годишен доклад относно операциите по 

финансиране и инвестиране, покрити от 

гаранцията от ЕФУР. Този доклад се 

оповестява публично. Той съдържа 

следните елементи, които се 

представят в специфичен за всяка 

държава формат: 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) оценка на операциите по 

финансиране и инвестиране, покрити от 

гаранцията от ЕФУР, на оперативно, 

секторно, държавно и регионално 

равнище и тяхното съответствие с 

настоящия регламент, 

a) независима оценка на 

операциите по финансиране и 

инвестиране, покрити от гаранцията от 

ЕФУР, на оперативно, секторно, 

държавно и регионално равнище и 

тяхното съответствие с настоящия 

регламент, в частност с принципа на 

допълняемост; 

Изменение   31 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) оценка на постиженията на 

общите инвестиционни цели, 

определени от Стратегическия съвет 

съгласно член 5; 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква a б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

  aб) оценка на цялостния принос за 

постигането на целите за устойчиво 

развитие на Програмата до 2030 г., 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква a в (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  aв) оценка на дела от 

финансирането, предназначен за 

операции по финансиране и 

инвестиране от значение за 

политическите ангажименти, поети 

от Съюза по отношение на 

възобновяемата енергия, енергийната 

ефективност и изменението на 

климата; 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква a г (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  aг) оценка на качеството на 

операциите, обхванати от 

гаранцията от ЕФУР, и свързаната с 

тях политическа, оперативна или 

финансова рискова експозиция, 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) оценка на добавената стойност, 

мобилизирането на ресурси от частния 

сектор, прогнозните и действителните 

крайни продукти, резултатите и 

въздействието на операциите по 

финансиране и инвестиране, покрити от 

гаранцията от ЕФУР, на обобщено 

равнище, включително въздействието 

върху създаването на работни места, 

б) оценка на добавената стойност, 

мобилизирането на ресурси от частния 

сектор, прогнозните и постигнатите 

крайни продукти, резултатите и 

въздействието на операциите по 

финансиране и инвестиране, покрити от 

гаранцията от ЕФУР, на обобщено и 

дългосрочно равнище, включително 

въздействието върху създаването на 

работни места, 

 

Изменение   36 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) оценка на добавената стойност 

от операциите по финансиране и 

инвестиране, извършвани от 

допустимите партньори, и на обобщения 

риск, свързан с тези операции, 

е) независима оценка на 

добавената стойност от операциите по 

финансиране и инвестиране, 

извършвани от допустимите партньори, 

и на обобщения риск, свързан с тези 

операции, 

Изменение   37 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) подробна информация за 

исканията за изпълнение по гаранцията 

от ЕФУР, загуби, възвращаемост, 

събрани суми и други получени 

плащания, 

ж) подробна информация за 

исканията за изпълнение по гаранцията 

от ЕФУР, загуби, възвращаемост, 

събрани суми и други получени 

плащания, както и посочване на 

рисковете от бъдещи искания 

относно гаранцията от ЕФУР, 
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Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До 31 декември 2020 г. 

Комисията изготвя оценка на 

функционирането на ЕФУР. Комисията 

представя на Европейския парламент и 

Съвета своя доклад, съдържащ 

независима оценка на прилагането на 

настоящия регламент. Комисията 

представя такъв доклад незабавно, в 

случай че наличната сума по гаранцията 

от ЕФУР бъде изцяло усвоена по 

операциите по финансиране и 

инвестиране преди 30 юни 2020 г. 

1. До 31 декември 2020 г. 

Комисията изготвя оценка на 

функционирането на ЕФУР. Комисията 

представя на Европейския парламент и 

Съвета своя доклад, съдържащ 

независима оценка на прилагането на 

настоящия регламент, включително 

оценка на въздействието и 

резултатите от ЕФУР. Комисията 

представя такъв доклад незабавно, в 

случай че наличната сума по гаранцията 

от ЕФУР бъде изцяло усвоена по 

операциите по финансиране и 

инвестиране преди 30 юни 2020 г. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 31 декември 2020 г. и на 

всеки три години след това Комисията 

изготвя оценка на ползването на 

Гаранционния фонд на ЕФУР. 

Комисията представя своя доклад за 

оценка на Европейския парламент и на 

Съвета. Този доклад за оценка се 

придружава от становище на Сметната 

палата. 

2. До 31 декември 2020 г. и на 

всеки три години след това Комисията 

изготвя оценка на ползването и 

функционирането на гаранционния 

фонд на ЕФУР. Комисията представя 

своя доклад за оценка на Европейския 

парламент и на Съвета. Този доклад за 

оценка се придружава от становище на 

Сметната палата относно 

управлението на гаранционния фонд 

на ЕФУР и ефективността и 

допълняемостта на операциите в 

рамките на ЕФУР. Ако бъдат 

счетени за необходими корекции на 

гаранционния фонд на ЕФУР, или в 

случай че гаранционният фонд на 

ЕФУР бъде удължен за периода след 
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2020 г., докладът за оценка се 

придружава от законодателно 

предложение за съответно изменение 

на настоящия регламент. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В съответствие с политиката за 

прозрачност и общите принципи на 

Съюза относно достъпа до документи и 

информация допустимите партньори 

оповестяват публично на своята 

интернет страница информация за 

всички покрити от гаранцията от ЕФУР 

операции по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, и по-специално информация 

за начина, по който тези операции 

допринасят за изпълнението на 

изискванията на настоящия регламент. 

Подробни протоколи от заседанията 

на Стратегическия съвет се 

публикуват незабавно. Наборът от 

показатели се оповестява публично 

веднага след като операцията в 

рамките на гаранцията от ЕФУР 

бъде одобрена. В съответствие с 

политиката за прозрачност и общите 

принципи на Съюза относно достъпа до 

документи и информация допустимите 

партньори оповестяват публично на 

своята интернет страница информация 

за всички покрити от гаранцията от 

ЕФУР операции по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, и по-специално информация 

за начина, по който тези операции 

допринасят за изпълнението на 

изискванията на настоящия регламент. 

 

Изменение   41 

Предложение за регламент 

Член 17 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17а 

 Допустимите партньори също така 

улесняват достъпа до информация 

относно съществуващите правни 

основания и стратегически 

популяризират операциите по 
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финансиране и инвестиране с цел 

приближаване на дейностите на 

фонда до гражданите, общественото 

мнение и евентуални частни 

инвеститори. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 (ДФЕС). 

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 (ДФЕС) и поради 

това е предмет на процедурата по 

освобождаване от отговорност в 

съответствие с член 319 от ДФЕС. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За целите на параграф 1 от 

настоящия член на Сметната палата, по 

нейно искане и в съответствие с член 

287, параграф 3 от ДФЕС, се предоставя 

достъп до всички документи или 

информация, необходими за 

изпълнението на нейната задача. 

2. За целите на параграф 1 от 

настоящия член на Сметната палата, по 

нейно искане и в съответствие с член 

287, параграф 3 от ДФЕС, се предоставя 

достъп до всички документи или 

информация, необходими за 

изпълнението на нейните одитни 

задачи. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. До 30 юни 2020 г. и на всеки 

три години след това Сметната 

палата публикува специален доклад 

относно използването на 

гаранционния фонд на ЕФУР и 

относно ефикасността и 

ефективността на ЕФУР. 

 

Изменение   45 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията или допустимите 

партньори незабавно уведомяват 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и ѝ предоставят 

необходимата информация, когато на 

някой етап от подготовката, 

изпълнението или приключването на 

операциите по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, имат основания да 

предполагат, че е налице измама, 

корупция, изпиране на пари или някаква 

друга незаконна дейност, която може да 

засегне финансовите интереси на 

Съюза. 

1. Ако на някой етап от 

подготовката, изпълнението или 

приключването на операциите по 

финансиране и инвестиране, обхванати 

от настоящия регламент, Комисията 

има основания да предполага, че е 

налице измама, корупция, изпиране на 

пари или някаква друга незаконна 

дейност, която може да засегне 

финансовите интереси на Съюза, тя 

или допустимите партньори 

незабавно уведомяват Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF) и 

ѝ предоставят цялата необходима 

информация, за да може да се проведе 

цялостно и задълбочено разследване. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

OLAF може да извършва разследвания, 

включително проверки и инспекции на 

място, в съответствие с разпоредбите и 

процедурите, установени в Регламент 

OLAF извършва разследвания, 

включително проверки и инспекции на 

място, в съответствие с разпоредбите и 

процедурите, установени в Регламент 
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(ЕС, Евратом) № 883/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на 

Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 

2988/95 на Съвета и предназначени да 

защитят финансовите интереси на 

Съюза, като целта е да се установи дали 

е налице измама, корупция, изпиране на 

пари или някаква друга незаконна 

дейност, засягаща финансовите 

интереси на Съюза, във връзка с 

операция по финансиране и 

инвестиране, обхваната от настоящия 

регламент. OLAF може да предава 

всякаква информация, получена в хода 

на своите разследвания, на 

компетентните органи на съответните 

държави членки. 

(ЕС, Евратом) № 883/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на 

Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 

2988/95 на Съвета и предназначени да 

защитят финансовите интереси на 

Съюза, като целта е да се установи дали 

е налице измама, корупция, изпиране на 

пари, финансиране на тероризма, 

данъчни измами, организирана 

престъпност или някаква друга 

незаконна дейност, засягаща 

финансовите интереси на Съюза, във 

връзка с операция по финансиране и 

инвестиране, обхваната от настоящия 

регламент. OLAF може да предава 

всякаква информация, получена в хода 

на своите разследвания, на 

компетентните органи на съответните 

държави членки. 

 

Изменение   47 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

При доказване на подобни незаконни 

дейности допустимите партньори 

предприемат действия за събиране на 

задълженията, свързани с техните 

операции по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, които са засегнати от такива 

дейности. 

При доказване на подобни незаконни 

дейности допустимите партньори 

предприемат действия за събиране на 

задълженията, свързани с техните 

операции по финансиране и 

инвестиране, обхванати от настоящия 

регламент, които са засегнати от такива 

дейности, и също така предоставят 

на съответните органи цялата 

информация, необходима за 

разследване и евентуално наказателно 

преследване. 

 

Изменение   48 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При своите операции по 

финансиране и инвестиране 

допустимите партньори не подкрепят 

дейности, извършвани с незаконна цел, 

включително изпиране на пари, 

финансиране на тероризъм, 

организирана престъпност, данъчни 

измами и отклонение от данъчно 

облагане, корупция и измами, засягащи 

финансовите интереси на Съюза. В 

съответствие със своята политика по 

отношение на слабо регулираните или 

неоказващите съдействие юрисдикции, 

основана на политиките на Съюза, на 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие или на 

Специалната група за финансови 

действия (Financial Action Task Force — 

FATF), допустимите партньори не 

вземат участие в операции по 

финансиране или инвестиране, 

извършвани чрез механизъм на 

посредничество, намиращ се в 

неоказваща съдействие юрисдикция. 

1. При своите операции по 

финансиране и инвестиране 

допустимите партньори не подкрепят 

дейности, извършвани с незаконна цел, 

включително (но без да се ограничават 

до) изпиране на пари, финансиране на 

тероризъм, организирана престъпност, 

данъчни измами и отклонение от 

данъчно облагане, корупция, измами 

или други дейности, засягащи 

финансовите интереси на Съюза. В 

съответствие със своята политика по 

отношение на слабо регулираните или 

неоказващите съдействие юрисдикции, 

основана на политиките на Съюза, на 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие или на 

Специалната група за финансови 

действия (Financial Action Task Force — 

FATF), допустимите партньори не 

вземат участие в операции по 

финансиране или инвестиране, 

извършвани чрез механизъм на 

посредничество, намиращ се в 

неоказваща съдействие юрисдикция. 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По отношение на своите 

операции по финансиране и 

инвестиране допустимият партньор 

прилага принципите и стандартите, 

предвидени в правото на Съюза относно 

предотвратяването на използването на 

финансовата система за целите на 

изпирането на пари и финансирането на 

тероризма, и по-специално в Регламент 

(ЕС) 2015/847 на Европейския 

парламент и на Съвета и Директива (ЕС) 

2015/849 на Европейския парламент и 

на Съвета. Допустимите партньори 

2. По отношение на своите 

операции по финансиране и 

инвестиране допустимият партньор 

прилага принципите и стандартите, 

предвидени в правото на Съюза относно 

предотвратяването на използването на 

финансовата система за целите на 

изпирането на пари и финансирането на 

тероризма, и по-специално в Регламент 

(ЕС) 2015/847 на Европейския 

парламент и на Съвета и Директива (ЕС) 

2015/849 на Европейския парламент и 

на Съвета. Допустимите партньори 
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поставят като условие за прякото 

финансиране и финансирането чрез 

посредници съгласно настоящия 

регламент оповестяването на 

информация относно действителните 

собственици в съответствие с Директива 

(ЕС) 2015/849. 

поставят като условие за прякото 

финансиране и финансирането чрез 

посредници съгласно настоящия 

регламент оповестяването на 

информация относно действителните 

собственици в съответствие с Директива 

(ЕС) 2015/849 (Директивата на ЕС 

относно борбата с изпирането на 

пари). 
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