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КРАТКА ОБОСНОВКА 

I. Общи забележки 

 

От началото на финансовата и икономическа криза Европа страда от недостиг на 

инвестиции. Решението за рекапитализация на банковата система, което беше 

абсолютно необходимо, увеличи равнищата на публичния дълг (в повечето случаи в 

добавка към вече ограничените бюджетните средства) и това намали размера на 

публичните средства, които бяха на разположение за инвестиции. В същото време 

частният сектор държи ликвидни активи, чийто обем е значителен, най-вече в резултат 

на политиките за увеличаване на паричната маса, провеждани от централните банки, 

като тези активи не се пренасочват към реалната икономика. Последиците от недостига 

на инвестиции бяха катастрофални за конкурентоспособността, растежа и работните 

места. Докато други региони по света започнаха да преодоляват кризата, като 

инвестират в промишленото си оборудване, някои европейски страни все още 

изостават. 

 

В този контекст докладчиците по становище приветстват предложението на 

Комисията за Европейски фонд за стратегически инвестиции, чиято цел е увеличаване 

на икономическата активност и съответно създаването на работни места чрез общи 

усилия на равнището на ЕС. Те подкрепят използването на иновативни финансови 

инструменти, което ще предостави възможност, посредством сдружаване на публични 

и частни партньори и ако се извършва по ефикасен, сигурен и централизиран начин, да 

се оптимизира усвояването на ресурсите. Докладчиците по становище също така са 

съгласни, че ЕФСИ следва да се основава на списък от проекти с европейска добавена 

стойност, които са потенциално жизнеспособни и могат да стимулират растежа. 

Областите, набелязани от фонда, а именно инфраструктури в областта на транспорта, 

енергетиката и телекомуникациите, както и научноизследователска и развойна дейност, 

образование, устойчиво използване на ресурсите и МСП, също изглеждат особено 

значими. 

Все пак, въпреки че подкрепят принципа за създаването на този фонд, докладчиците по 

становище изразяват редица опасения, по-специално във връзка с конкретното му 

усвояване.  

 

II. Размер и произход на средствата в подкрепа на гаранционния фонд на ЕС 

 

На първо място, докладчиците по становище изразяват известни колебания във връзка с 

размера на фонда, който изглежда доста скромен, като се имат предвид необходимите 

инвестиции. Вноска от бюджета на ЕС в размер на 8 милиарда евро за 16 милиарда 

евро гаранция ще наложи много голям ефект на ливъридж, като се има предвид 

рисковият профил на съответните проекти, за да се постигне целта за инвестиции в 

размер на 315 милиарда евро. Освен това тази цел е само малка част от нужните според 

оценките инвестиции, които възлизат на 1 000 милиарда евро само за изграждането на 

трансевропейски мрежи в областта на транспорта и енергетиката и за разгръщането на 

широколентови мрежи. За сравнение, от 2009 г. насам САЩ са инвестирали 800 

милиарда евро в своята икономика. 
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За докладчиците по становище не е приемливо като първи източник на ресурси за 

подкрепа на фонда и неговата гаранция да бъдат използвани бюджетни кредити с 

произход, различен от неразпределени маржове, а именно „Хоризонт 2020“ и 

Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Неразбираемо е защо трябва да се излагат на 

риск двете големи програми по бюджетния ред на ЕС, свързан с 

конкурентоспособността и растежа, по които бяха проведени широки консултации и 

които се ползват от подкрепата на огромно мнозинство от всички заинтересовани 

страни, които са в съответствие с политиките и приоритетите на Съюза и които вече се 

изпълняват. 

 

Докладчиците по становище считат, че транспортът следва да бъде съществен 

елемент на всеки инвестиционен план на ЕС, тъй като той стимулира всички 

останали икономически сектори. Проектите за транспортни инфраструктури генерират 

работни места на три нива: по време на строителството, по време на процеса на 

експлоатация (услуги и промишленост) и чрез увеличаване на конкурентоспособността 

на съответната област и извън нея. За съжаление този сектор страда силно от липсата 

на инвестиции.  

 

Това положение накара европейските институции да създадат МСЕ (Механизъм за 

свързване на Европа), който влезе в сила на 1 януари 2014 г. Основан на широки 

консултации и демократично одобрение, този фонд вече се насочва към проекти с 

европейска добавена стойност. Тези проекти трябва да бъдат жизнеспособни и „зрели“ 

и да имат ясно икономическо и социално въздействие, като същевременно допринасят 

за изграждането на вътрешния пазар. Освен това той предвижда възможността за 

използване на новаторски финансови инструменти за определени проекти, което води 

до ефект на ливъридж, когато това е възможно. И накрая, МСЕ вече отправи първата 

покана за представяне на предложения в размер на 12,2 милиарда евро. Предложеното 

намаление на бюджета за МСЕ може да доведе до намаляване на общата налична сума 

за следващите 5 години с 2,2 милиарда евро, което е средно едва 400 милиона евро 

годишно, сума, която по никакъв начин не съответства на потребностите на ЕС от 

инвестиции.  

 

„Хоризонт 2020“ също така играе важна роля за транспорта. Като подкрепя 

разработването на нови технологии, насочени към повишаване на 

екологосъобразността на въздухоплавателните и превозните средства и плавателните 

съдове, тази програма допринася за намаляване на въздействието от транспорта върху 

околната среда. Освен това новите концепции за мобилност, разработени в рамките на 

„Хоризонт 2020“, следва да способстват за подобряване на пътната безопасност и за 

намаляване на задръстванията. Потенциалните ползи от гледна точка на ефикасността 

са от първостепенно значение за конкурентоспособността на европейската транспортна 

промишленост и свързаните с нея услуги. 

 

При тези обстоятелства намаляването на финансовите средства за „Хоризонт 2020“ и 

МСЕ с оглед финансиране на гаранцията за ЕФСИ не изглежда целесъобразно според 

докладчиците по становище. Докладчиците по становище не поставят под въпрос 

принципа за гаранция в размер на 16 милиарда евро с подкрепа на бюджета на ЕС, но 

предлагат да се облекчи въздействието ѝ върху тези програми, като ЕФСИ се 

финансира на първо място чрез неразпределените ресурси в рамките на бюджета на ЕС. 
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Само в краен случай гаранционният фонд може да поеме задължения от 

неизползваните средства по програмите по функция 1А на многогодишната финансова 

рамка. 

 

III. Управление и критерии за подбора на проекти 

 

Необходимостта да се действа бързо доведе до създаването на механизъм, който е 

изцяло интегриран в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), предвид нейния опит и 

възможността за незабавно начало на дейността. 

 

Това би могло да възпрепятства участието на големи институционални участници и 

притежатели на частен капитал. Нещо повече, трябва да се гарантира необходимостта 

от запазване на съответствие с политиките на Съюза, както и от прилагане на 

стратегическите решения, взети от европейските институции, и поради това 

управлението не следва да бъде само финансово. Докладчиците по становище 

следователно предлагат възстановяване на равновесието на системата чрез 

заместването на Комисията в процеса, и по-специално когато става дума за решенията 

на Инвестиционния комитет, както и препотвърждаване на това, че е важно в 

транспортния сектор да бъдат следвани насоките за развитието на трансевропейската 

транспортна мрежа, договорени преди две години. Това е още по-необходимо с оглед 

на факта, че демократичният контрол ще бъде само последващ, а не текущ спрямо 

ежедневната дейност на фонда. 

 

Въпреки че докладчиците са съгласни, че ЕФСИ следва да финансира проекти, които са 

потенциално жизнеспособни, зрели и които могат да бъдат прилагани в краткосрочен 

план, те биха желали да припомнят трудностите с финансирането на транспортни 

инфраструктурни проекти съгласно пазарни условия, дори и тези условия да са 

подобрени с помощта на финансови инструменти. С цел да се избегне съсредоточаване 

от страна на ЕИБ върху обичайния вид транспортни проекти, които могат да не са 

напълно съгласувани с приоритетите на ЕС, проектодокладът включва редица 

изменения, за да се осигурят стимули за ЕИБ да се съсредоточи върху приоритетните 

проекти, които законодателите на ЕС вече са идентифицирали като такива и които 

също имат сериозно социално-икономическо въздействие, включително и за 

устойчивостта на околната среда. 

 

С цел привеждане в съответствие на ЕФСИ с политиката на ЕС в тази област, 

проектодокладът въвежда като допустими проекти за подкрепа от ЕФСИ механизмите 

за утвърждаване, предварително определени в двата регламента, които установиха 

рамката на политиката на ЕС в областта на транспортната инфраструктура в 

средносрочен план. Държавите членки, Комисията, Парламентът, регионите и 

заинтересованите страни сториха това при одобряването в края на 2013 г. на 

регламентите за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ). МСЕ не само предоставя изчерпателен списък с проекти и 

приоритети, които държавите членки са готови да изпълнят през следващите няколко 

години, но посочва също така области, които биха могли да осигурят бърза 

икономическа възвръщаемост и са икономически жизнеспособни. Проекти например в 

градските зони, където голямата гъстота на населението би могла да гарантира 

достатъчно приходи, интермодални гари, високоскоростни връзки с летища, градски и 
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крайградски железопътни системи също са само няколко примера за проекти, които 

биха могли да бъдат от интерес за инвеститорите. Проектостановището също обуславя 

подкрепата от ЕФСИ за проекти, които отговорят на стандартите на трансевропейските 

транспортни насоки, което ще предотврати нежелани проблеми на оперативната 

съвместимост и съгласуваността на мрежата. 

 

IV. Стимули за публично и частно участие в плана „Юнкер“ 

 

За да има успех този инвестиционен план, е необходима още работа по регулаторните 

корекции, така че фондът да е по-привлекателен както за публичния, така и за частния 

сектор. 

 

Що се отнася до участието на държавите членки, новите насоки, представени от 

Комисията1 относно данъчното третиране, което инвестициите в рамките на ЕФСИ ще 

имат по отношение на Пакта за стабилност и растеж, е ключов въпрос. То представлява 

едно от главните нововъведения на инвестиционния пакет, което парадоксално не е 

включено в регламента за ЕФСИ. 

 

Още през 2010 г. Европейският парламент предложи да бъде осигурено диференцирано 

третиране на дългосрочните инвестиции в транспортната инфраструктура при 

изчисляването на публичния дефицит в рамките на Пакта2. В този смисъл докладчиците 

по становище приветстват новото тълкуване от страна на Комисията, но с цел да се 

гарантира правна сигурност, те предлагат въвеждането на тази важна промяна в 

настоящото законодателно предложение. 

 

Освен това държавите членки съгласно процедурата при прекомерен дефицит следва 

също така да могат да се ползват от прилагането на т.нар. „клауза за инвестициите“ 

(прилагане за непреки национални вноски), тъй като именно в този случай е налице 

неотложна необходимост от стимулиране на инвестициите. 

 

Фактът, че тези проекти са одобрени от ръководните органи на ЕФСИ, ЕИБ и 

Комисията, ги определя като действителни проекти с европейска добавена стойност, 

които заслужават диференцирано третиране. Това ще позволи на държавите членки, и 

по-специално на тези с повече трудности, да инвестират и участват в ЕФСИ. 

 

Що се отнася до участието на частния сектор, и с цел да се възстанови доверието на 

инвеститорите, докладчиците по становище считат, че регулаторната среда трябва да 

бъде значително подобрена. 

 

Необходими са действия за намаляване на рисковия профил на проекти, набелязани от 

фонда, което ще изисква усилия и в областта на данъчното облагане, обществените 

поръчки и отварянето на пазара. Следва да се обърне специално внимание на 

                                                 
1 COM(2015)12 „Пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта за 

стабилност и растеж“ 

2 Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за транспорта 

P7_TA(2010)0260, параграф 32 



 

AD\1055563BG.doc 7/41 PE551.752v02-00 

 BG 

снабдяването с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската 

промишленост, например по отношение на цените на енергията. И накрая, 

докладчиците считат, че една малка промяна на правилата на „Платежоспособност II“ 

ще бъде подходяща за привличане на повече средства от частния сектор. Накратко, 

регулаторната среда трябва да стане по-стабилна, разбираема и привлекателна за 

инвестиции, което следва да е предварително условие за всеки инвестиционен план на 

ЕС. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещите комисии по икономически и 

парични въпроси и по бюджети да вземат предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Икономическата и финансова криза 

доведе до спад в нивото на 

инвестициите в рамките на Съюза. 

Инвестициите намаляха с 

приблизително 15 % спрямо върховата 

си стойност от 2007 г. По-специално, 

Съюзът страда от недостиг на 

инвестиции в резултат на пазарната 

несигурност с оглед на икономическите 

перспективи и бюджетните ограничения 

за държавите членки. Тази липса на 

инвестиции забавя икономическото 

възстановяване и има отрицателен 

ефект върху създаването на работни 

места, дългосрочните перспективи за 

растеж и конкурентоспособността. 

(1) Икономическата и финансова криза 

доведе до спад в нивото на 

инвестициите в рамките на Съюза. 

Инвестициите намаляха с 

приблизително 15 % спрямо върховата 

си стойност от 2007 г. По-специално, 

Съюзът страда от недостиг на 

инвестиции в резултат на пазарната 

несигурност с оглед на икономическите 

перспективи, както и в резултат на 

бюджетните ограничения за държавите 

членки и на липсата на регулаторна 

среда, благоприятстваща 

стопанската дейност. Тази липса на 

инвестиции, която беше особено 

сериозна в държавите членки, които 

бяха най-силно засегнати от кризата, 

забавя икономическото възстановяване 

и има отрицателен ефект върху 

създаването на работни места, 

дългосрочните перспективи за растеж и 

конкурентоспособността. Според 

Комисията необходимите 

инвестиции за периода до 2020 г. за 

трансевропейските мрежи в 
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областта на транспорта, 

енергетиката и телекомуникациите 

възлизат на 970 милиарда евро. 

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 

справяне с несигурността във връзка с 

публичните и частните инвестиции. 

Стратегията се основава на три стълба: 

мобилизиране на инвестиционни 

средства, достигане на инвестициите до 

реалната икономика и подобряване на 

инвестиционната среда в Съюза. 

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за 

справяне с несигурността във връзка с 

публичните и частните инвестиции. 

Стратегията се основава на три стълба: 

мобилизиране на инвестиционни 

средства, достигане на инвестициите до 

реалната икономика и подобряване на 

инвестиционната среда в Съюза. 

Стратегията трябва да допълва 

целите на Съюза в икономическата, 

социалната и екологичната област и 

в областта на териториалното 

сближаване, както и Стратегията 

„ЕС 2020“. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Инвестиционната среда в рамките на 

Съюза следва да бъде подобрена чрез 

премахване на пречките пред 

инвестициите, укрепване на единния 

пазар, както и чрез повишаване на 

регулаторната предвидимост. Тези 

допълнителни мерки следва да са от 

полза за функционирането на ЕФСИ и 

за инвестициите в Европа като цяло. 

(9) Инвестиционната среда в рамките на 

Съюза следва да бъде подобрена чрез 

премахване на пречките пред 

инвестициите, като например 

административната тежест, чрез 
укрепване на единния пазар, както и 

чрез усъвършенстване на регулаторната 

рамка, така че тя да стане по-

привлекателна от гледна точка на 

опростеност, гъвкавост и 

стабилност. Тези допълнителни мерки 

следва да са от полза за 
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функционирането на ЕФСИ и за 

инвестициите в Европа като цяло. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 

съдейства за разрешаването на 

затруднения във финансирането и 

прилагането на продуктивни 

инвестиции в Съюза и да се гарантира 

по-голям достъп до финансиране. 

Очаква се, че увеличаването на достъпа 

до финансиране ще бъде от особена 

полза за малките и средните 

предприятия. Също така е 

целесъобразно ползите от подобен 

достъп до финансиране да бъдат 

разширени и до дружества със средна 

пазарна капитализация, а именно — 

дружества с до 3000 

служители. Преодоляването на 

сегашните европейски инвестиционни 

затруднения следва да допринесе за 

укрепване на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване на Съюза. 

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 

съдейства за разрешаването на 

затруднения във финансирането и 

прилагането на продуктивни 

инвестиции в Съюза и да се гарантира 

по-голям и справедлив достъп до 

финансиране за проекти на всички 

равнища. Очаква се, че увеличаването 

на достъпа до финансиране ще бъде от 

особена полза за малките и средните 

предприятия, както и за 

иновативните новосъздадени 

дружества. Също така е целесъобразно 

ползите от подобен достъп до 

финансиране да бъдат разширени и до 

дружества със средна пазарна 

капитализация, а именно — дружества с 

до 3000 служители. Преодоляването на 

сегашните европейски инвестиционни 

затруднения следва да допринесе за 

укрепване на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване на Съюза.  

 

Изменение  5 

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 

(11) ЕФСИ следва да подпомага 

стратегически инвестиции с висока 

икономическа добавена стойност, които 

допринасят за постигане на целите на 

политиката на Съюза в съответствие 
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политиката на Съюза. със стратегията „Европа 2020“. 

Всички операции по линия на ЕФСИ 

следва да бъдат съгласувани с 

политиките на Съюза, включително 

политиката на сближаване, и да 

допълват други финансови 

инструменти на ЕС в тези области. 

Тези инвестиции следва да 

гарантират висока икономическа и 

социална добавена стойност, като 

насърчават устойчив растеж, 

иновации и висококачествена заетост 

и умения, интегрират и завършват 

изграждането на единния пазар и 

стимулират 

конкурентоспособността на Съюза. 

ЕФСИ следва да спомогне за 

преодоляването на настоящите 

инвестиционни затруднения в Европа 

и по този начин следва да допринесе 

за укрепването на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване на Съюза. 

 Подкрепата от ЕФСИ за 

транспортната инфраструктура 

следва да допринася за постигането 

на целите на Регламент (ЕС) 

№ 1315/2013 (трансевропейска 

транспортна мрежа) и Регламент 

(ЕС) № 1316/2013 (МСЕ) чрез 

изграждането на нова или липсваща 

инфраструктура, но също така чрез 

модернизиране и рехабилитация на 

съществуващите съоръжения, като 

същевременно дава възможност за 

финансови операции за научните 

изследвания и иновациите в този 

сектор. Специално внимание следва да 

се обръща на проекти за 

взаимодействие, засилващи връзките 

между транспортния, 

телекомуникационния и енергийния 

сектор, и на проекти за 

интелигентен и устойчив транспорт.  
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Изменение  6 

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 

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. 

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

по-рисковани проекти с по-висока 

възвращаемост, отколкото тези, към 

които са насочени съществуващите 

инструменти на Съюза и ЕИБ, за да се 

гарантира допълващият характер 

спрямо съществуващите операции. 

ЕФСИ следва да финансира проекти в 

целия Съюз, особено в най-засегнатите 

от икономическата и финансовата 

криза държави. ЕФСИ следва да се 

използва само когато липсва 

финансиране от други източници при 

разумни условия. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

инвестиции, които се очаква да бъдат 

жизнеспособни от икономическа и 

техническа гледна точка, които може да 

крият известен риск, като същевременно 

обаче остават съобразени със 

специфичните изисквания за 

финансиране чрез ЕФСИ. 

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

инвестиции, които се очаква да бъдат 

жизнеспособни от икономическа и 

техническа гледна точка и устойчиви, 

когато оказват въздействие върху 

околната среда, които може да крият 

известен риск, като същевременно обаче 

остават съобразени със специфичните 

изисквания за финансиране чрез ЕФСИ. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 17 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Решенията относно използването на 

финансова подкрепа по ЕФСИ за 

инфраструктурни и големи проекти със 

средна пазарна капитализация следва да 

бъдат взимани от Инвестиционен 

комитет. Инвестиционният комитет 

следва да бъде съставен от независими 

експерти, които имат познания и опит в 

областта на инвестиционните проекти. 

Инвестиционният комитет следва да 

бъде отговорен пред Управителния 

съвет на ЕФСИ, който от своя страна 

следва да упражнява надзор върху 

изпълнението на целите на ЕФСИ. С 

оглед на ефективното използване на 

опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 

подпомага финансирането на ЕИФ, за да 

се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 

индивидуални проекти в областта на 

малките и средните предприятия и 

малките дружества със средна пазарна 

капитализация. 

(17) Решенията относно използването на 

финансова подкрепа по ЕФСИ за 

инфраструктурни и големи проекти със 

средна пазарна капитализация следва да 

бъдат взимани от Инвестиционен 

комитет. Инвестиционният комитет 

следва да бъде съставен от независими 

експерти, които имат познания и опит в 

областта на инвестиционните проекти, 

както и в инвестиционните области, 

обхванати от ЕФСИ, както е 

посочено в член 2а, параграф 2, и от 

представител на Европейската 

комисия. Този представител следва да 

работи в тясно сътрудничество със 

съответните генерални дирекции на 

Комисията в зависимост от 

инвестиционните области на 

проектите и да гарантира и 

потвърди съответствието на 

потенциалните операции с 

политиките на Съюза. 

Инвестиционният комитет следва да 

бъде отговорен пред Управителния 

съвет на ЕФСИ, който от своя страна 

следва да упражнява надзор върху 

изпълнението на целите на ЕФСИ. С 

оглед на ефективното използване на 

опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 

подпомага финансирането на ЕИФ, за да 

се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 

индивидуални проекти в областта на 

малките и средните предприятия и 

малките дружества със средна пазарна 

капитализация. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) На равнище проект третите страни (20) На равнище проект третите страни 
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могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 

проект поотделно или в специализирани 

инвестиционни платформи, които са 

насочени към конкретни райони или 

отрасли. 

могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 

проект поотделно или в специализирани 

инвестиционни платформи, които 

могат да са насочени към конкретни 

райони или отрасли. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a)В своето съобщение от 13 януари 

2015 г. („Пълноценно използване на 

гъвкавостта, заложена в 

действащите разпоредби на Пакта за 

стабилност и растеж“) Комисията 

излага конкретните съображения, 

приложими към вноските в ЕФСИ в 

контекста на извършваната от нея 

оценка на публичните финанси в 

съответствие с член 126 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз. Проекти, които са одобрени от 

ръководните органи на ЕФСИ и в 

съответствие с политиките на ЕС, 

се определят като действителни 

проекти с европейска добавена 

стойност, които заслужават 

диференцирано третиране с оглед на 

Пакта за стабилност и растеж. С 

цел да се поощрят държавите членки, 

националните насърчителни банки и 

инвестиционните платформи да 

правят вноски в ЕФСИ и да участват 

в неговите операции, тези вноски и 

участия в проекти по ЕФСИ следва да 

се разглеждат като еднократни 

мерки по смисъла на Регламент (ЕС) 

№ 1467/97, както и на Регламент (ЕС) 

№ 1466/97. 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 21 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21б) Финансовите вноски на 

държавите членки или на 

националните насърчителни банки, 

които те правят в ЕФСИ или в 

специализираните инвестиционни 

платформи, не се вземат предвид от 

Европейската комисия при 

определяне на фискалните корекции 

съгласно превантивните или 

корективните мерки на Пакта за 

стабилност и растеж. Освен това, с 

цел максимално добро използване на 

гъвкавостта на Пакта, финансовите 

вноски от името на държавата за 

отделни операции, подкрепени от 

ЕФСИ, не се вземат предвид от 

Европейската комисия при 

определяне на фискалните корекции 

съгласно превантивните или 

корективните мерки на Пакта. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Предвид необходимостта от 

спешни действия в Съюза, ЕИБ и ЕИФ 

може да са финансирали допълнителни 

проекти извън обичайния си профил 

през 2015 г. — до влизането в сила на 

настоящия регламент. За да се извлече 

максимална полза от мерките, 

предвидени в настоящия регламент, 

следва да бъде възможно гаранционното 

покритие от ЕС да обхваща и подобни 

допълнителни проекти, ако те отговарят 

(23) Предвид необходимостта от 

спешни действия в Съюза, ЕИБ и ЕИФ 

може да са финансирали допълнителни 

проекти извън обичайния си профил 

през 2015 г. — до влизането в сила на 

настоящия регламент. За да се извлече 

максимална полза от мерките, 

предвидени в настоящия регламент, 

следва да бъде възможно гаранционното 

покритие от ЕС да обхваща на 

последващ етап и подобни 
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на установените в настоящия регламент 

основни критерии. 

допълнителни проекти, ако те отговарят 

на установените в настоящия регламент 

основни критерии и ако става дума за 

по-рисковани проекти с по-висока 

възвращаемост в сравнение с тези, 

финансирани от ЕИБ, за да се 

гарантира допълващият характер 

спрямо съществуващите операции. 

 

 

Изменение  13 

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 

въпроси, свързани с техническата 

помощ за инвестиции в рамките на 

Съюза. 

(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 на 

държавите членки и техните органи, 

на частните инвеститори и на 

инвестиционните платформи на 

всички равнища 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 въпроси, свързани с 

техническата помощ за инвестиции в 

рамките на Съюза, при възможност по 

децентрализиран начин и без да 

променя целта на съществуващите 

програми за техническа помощ или да 

оказва въздействие върху тяхното 

качество или капацитет при 

изпълнението на техните 

специализирани задачи. С цел да се 

гарантира секторната 

диверсификация на бенефициентите 

по финансови инструменти, както и 
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да се насърчи 

географската диверсификация в 

държавите членки, Управителният 

съвет чрез ЕКЦВИ следва да осигури 

подкрепа за държавите членки и за 

носителя на проекта при 

разработването на подходяща 

поредица от проекти, които биха 

могли да се разглеждат за проектно 

финансиране. В транспортния сектор 

ЕКЦВИ следва да си сътрудничи 

тясно с Комисията, с подкрепата на 

Изпълнителната агенция за иновации 

и мрежи, по-специално по отношение 

на съответствието с политиката на 

ЕС в областта на транспортната 

инфраструктура. Във връзка с това 

ЕКЦВИ следва да разполага с 

познания в сектора. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Следва да бъде създаден и 

гаранционен фонд, който да покрива 

рисковете, свързани с гаранцията от ЕС 

за ЕИБ. Гаранционният фонд следва да 

бъде създаден с постепенни плащания 

от бюджета на Съюза. Гаранционният 

фонд следва впоследствие да получи 

също така приходи и възстановени суми 

от подкрепяни от ЕФСИ проекти, както 

и суми, възстановени от длъжници в 

неизпълнение, когато гаранционният 

фонд вече е изплатил гаранцията на 

ЕИБ. 

(27) Следва да бъде създаден и 

гаранционен фонд, който да покрива 

рисковете, свързани с гаранцията от ЕС 

за ЕИБ. Гаранционният фонд следва да 

бъде създаден с постепенни плащания 

от бюджета на Съюза. Гаранционният 

фонд следва впоследствие да получи 

също така приходи и възстановени суми 

от подкрепяни от ЕФСИ проекти, 

приходи от инвестираните ресурси на 

гаранционния фонд, както и суми, 

възстановени от длъжници в 

неизпълнение, когато гаранционният 

фонд вече е изплатил гаранцията на 

ЕИБ. 
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Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) С оглед на финансирането отчасти 

на вноската от бюджета на Съюза 

следва да бъдат намалени 

финансовите средства в рамките на 

„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 

за научни изследвания и иновации 

(2014-2020 г.)“ съгласно Регламент 

(ЕС) № 1291/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета2, както и на 

Механизма за свързване на Европа 

съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 

на Европейския парламент и на 

Съвета3. Тези програми са за цели, 

които не се припокриват с тези на 

ЕФСИ. С намаляването на двете 

програми с цел финансиране на 

гаранционния фонд обаче се очаква да 

бъдат подсигурени по-големи 

инвестиции в някои от областите, 

попадащи в техните правомощия, 

отколкото това би било възможно 

чрез съществуващите програми. 

ЕФСИ следва да бъде в състояние да 

подкрепи гаранцията от ЕС за 

постигане на по-голямо финансово 

въздействие във въпросните области 

на научни изследвания, развитие и 

иновации, както и транспорт, 

телекомуникации и енергийна 

инфраструктура, в сравнение със 

ситуацията, при която средствата 

се изразходват под формата на 

безвъзмездни средства в рамките на 

планираните програми „Хоризонт 

2020“ и Механизъм за свързване на 

Европа. Ето защо е целесъобразно 

част от предвижданите 

понастоящем финансови средства за 

тези програми да бъдат пренасочени в 

полза на ЕФСИ. 

(29) Гаранционният фонд следва да 

бъде финансиран отчасти от бюджета 

на Съюза, като на първо място се 

използват неразпределените ресурси, 

бюджетните излишъци, 

механизмите за гъвкавост и всички 

налични бюджетни ресурси и 

механизми в рамките на регламента 

за определяне на многогодишната 

финансова рамка. Гаранцията следва 

да избягва засягането на програми, 

които вече обслужват целта за 

влагане на инвестиции и които са 

насочени към насърчаване на растежа 

и конкурентоспособността, които 

вече се изпълняват и предвиждат 

възможността за използване на 

иновативни финансови инструменти. 

Следователно, само ако е налице 

действително търсене, наличните 

финансови средства за програмите по 

функция 1А от многогодишната 

финансова рамка за периода 2014 –

 2020 г. следва да бъдат намалени. 

Бюджетният орган е този, който 

съгласно Договорите следва да 

разполага с правомощия да разрешава 

ежегодно бюджетните редове да се 

използват за финансиране на 

гаранционния фонд. Финансирането 

от гаранционния фонд както на 

поетите задължения, така и на 

плащанията, следва да се подложи на 

преоценка в края на 2016 г. като част 

от междинния преглед на 

многогодишната финансова рамка (по 

реда на член 2 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 1311/2013 на Съвета). 

Само ако е доказано чрез реално 

търсене и въз основа на анализа на 

резултатите и степента на 
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изпълнение на различните програми, 

следва да бъдат идентифицирани 

алтернативни възможности за 

финансиране, за да се избегне 

преразпределение на средства от 

функция 1А за периода 2016 – 2020 г. 

__________________  

2Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 11 декември 2013 г. за 

установяване на „Хоризонт 2020“ — 

рамкова програма за научни 

изследвания и иновации (2014—2020 

г.) и за отмяна на Решение 

№ 1982/2006/EO, (OВ L 347, 

20.12.2013 г., стp. 104). 

 

3 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 11 декември 2013 г. за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

913/2010 и за отмяна на регламенти 

(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OB 

L 348, 20.12.2013 г., стр. 129). 

 

 

 

Изменение  16 

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 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 

(33) Въпреки че проектите, включени в 

механизма за утвърждаване, може да се 

използват при определянето и подбора 

на подпомагани от ЕФСИ проекти, 

механизмът за утвърждаване на проекти 

следва да гарантира секторна и 

географска диверсификация и да 

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 
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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. 

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. 

 

 

Изменение  17 

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 

европейските граждани, Комисията и  

ЕИБ, председателят на 

Управителния съвет на ЕФСИ и 

изпълнителният директор на 

Инвестиционния комитет на ЕФСИ 

следва редовно да докладват на 

Европейския парламент и на Съвета за 

напредъка и въздействието на ЕФСИ. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията сключва споразумение с 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) относно създаването на 

Европейски фонд за стратегически 

инвестиции („ЕФСИ“). 

Комисията сключва споразумение с 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) относно създаването на 

Европейски фонд за стратегически 

инвестиции („ЕФСИ“) за периода 

2015 – 2020 г. 
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Изменение  19 

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, които са 

стратегически за Съюза, и да 

подсигурява по-добър и справедлив 

достъп до финансиране за дружества с 

до 3 000 служители, като обръща 

специално внимание на малките и 

средните предприятия и на 

новосъздадените предприятия, чрез 

предоставяне на капацитет за поемане 

на риск от страна на ЕИБ 

(„споразумение за ЕФСИ“). 

 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1 а 

 Определение 

 За целите на настоящия регламент се 

прилага следното определение: 

 (1) „инвестиционна платформа“ 

означава дружества със специална 

инвестиционна цел, управлявани 

сметки, договорно съфинансиране или 

договорености за споделяне на риска, 

даващи възможност за обединяване 

на ресурсите на няколко 

инвеститора. Те могат да са насочени 

към конкретен географски район или 

сектор и да се управляват от 

публичен или от частен орган; 
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 (2) „национални насърчителни банки 

или институции“ означава 

юридически лица, извършващи 

финансови дейности на 

професионална основа, на които 

държава членка е дала мандат – 

независимо дали на централно, 

регионално или местно равнище – да 

извършват публични дейности в 

областта на развитието или 

насърчаването. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) сумата и условията за участие във 

финансирането, което се предоставя от 

ЕИБ чрез ЕФСИ; 

б) сумата и условията за участие във 

финансирането, което се предоставя от 

ЕИБ чрез ЕФСИ и което трябва да е 

не по-малко от 5 000 000 000 EUR под 

формата на гаранции; 

 

 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 

ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради 

съществуващите консултантски услуги 

на ЕИБ и на Комисията, за да 

предоставя консултантска подкрепа при 

подбора, подготовката и разработването 

на проекти, както и да работи като 

единен център за технически 

консултации за финансиране на проекти 

Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 

ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради и 

допълни съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, при възможност по 

децентрализиран начин, за да 

предоставя консултантска подкрепа на 

държавите членки и техните органи, 

на частните инвеститори и на 
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в рамките на Съюза. Това включва 

подкрепата за използването на 

техническа помощ за структуриране на 

проекти, използване на иновативни 

финансови инструменти и на публично-

частни партньорства, както и 

консултации, когато е уместно, по 

въпроси на законодателството на ЕС. 

инвестиционните платформи на 

всички равнища при подбора, 

подготовката и разработването на 

проекти, както и да работи като единен 

център за технически консултации за 

финансиране на проекти в рамките на 

Съюза. Това включва подкрепата за 

използването на техническа помощ за 

структуриране на проекти, използване 

на иновативни финансови инструменти 

и на публично-частни партньорства, 

както и консултации, когато е уместно, 

по въпроси на законодателството на ЕС. 

 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Комисията се оправомощава да 

приеме споразумението за ЕФСИ чрез 

делегиран акт в съответствие с член 

17 от настоящия регламент. 

 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доколкото финансиращи субекти в 

ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 

членовете и гласовете в 

Управителния съвет се разпределят в 

зависимост от съответния размер на 

участието във финансирането под 

формата на парични средства или 

гаранции. 

Доколкото финансиращи субекти в 

ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, 

Управителният съвет се състои от 

петима членове, четирима от които 

следва да бъдат назначени от 

Европейската комисия, а един – от 

ЕИБ. Управителният съвет избира 

председател сред своите членове за 

тригодишен мандат с възможност за 

подновяване. Броят на членовете и 

гласовете за Съюза отразяват 
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секторните вноски от бюджета на 

Съюза, в съответствие с различните 

области на политиката по член 5, 

параграф 2. 

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Управителният съвет взема решенията 

с консенсус. 

Управителният съвет заседава поне 

веднъж на тримесечие и взема 

решенията с консенсус. Когато 

определя политиката във връзка с 

проектите и стратегическата 

ориентация, предвидени в параграф 1, 

както и с цел избягване на прекомерна 

експозиция, Управителният съвет 

следва да гарантира секторната и 

географската  диверсификация на 

бенефициентите. 

 

 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 

 

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, 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. 

 Инвестиционният комитет се състои от Инвестиционният комитет се състои от 
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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. 

осем независими експерти, 

изпълнителния директор и един 

представител на Европейската 

комисия. Независимите експерти са с 

подходящ пазарен опит в областта на 

проектното финансиране, както и в 

инвестиционните области, към 

които ЕФСИ има отношение 

съгласно определението в член 5, 

параграф 2, и се избират от 

Управителния съвет за тригодишен 

мандат, който може да бъде подновяван 

и не може да надвишава общо шест 

години. При тяхното назначаване се 

следва прозрачна процедура, а 

тяхната декларация за финансови 

интереси се изпраща на Комисията, 

на Европейския парламент и на 

Съвета. Представителят на 

Комисията няма право на глас, но 

трябва да потвърди съответствието 

на потенциалните операции с 

политиките на Съюза. Той/тя работи 

в тясно сътрудничество със 

съответните генерални дирекции на 

Комисията в зависимост от 

инвестиционните области на 

проектите. В транспортния сектор 

Инвестиционният комитет взема 

под внимание препоръките, 

отправени от съответната 

генерална дирекция на Комисията. 

Решенията на Инвестиционния комитет 

се вземат с обикновено мнозинство.  

Решенията на Инвестиционния комитет 

се вземат с обикновено мнозинство и се 

одобряват от Управителния съвет. 

 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Съюзът предоставя гаранция на ЕИБ за 

операции по финансиране или 

Съюзът предоставя неотменима и 

безусловна гаранция на ЕИБ 
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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. 

посредством ЕФСИ 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. Гаранцията 

се предоставя за проекти в трети 

държави, при условие че проектите 

включват трансгранично 

сътрудничество с държава членка и 

при условие че има писмено 

споразумение между 

заинтересованите от проекта 

държави. 

 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 5 Член 5 

Изисквания за използване на гаранцията 

от ЕС 

Изисквания за използване на гаранцията 

от ЕС 

1. Предоставянето на гаранция от ЕС е 

обвързано с влизането в сила на 

споразумението за ЕФСИ. 

1. Предоставянето на гаранция от ЕС е 

обвързано с влизането в сила на 

споразумението за ЕФСИ. 

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. В случай че бъде одобрена от 

Управителния съвет, 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 

в съответствие с член 7, параграф 2 
за операции на ЕИБ по финансиране и 

инвестиции, одобрени от същия 

Инвестиционен комитет. Тези 

операции са съгласувани с политиките 

на Съюза и се извършват в подкрепа на 

някоя от следните общи цели: 

a) развитие на инфраструктурата в a) развитие на нова, съществуваща или 
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областта на транспорта, особено в 

промишлените центрове; развитие на 

енергетиката, по-специално 

енергийните междусистемни връзки; 

развитие на цифровата 

инфраструктура;  

липсваща транспортна 

инфраструктура и иновативни 

технологии, в съответствие с 

регламенти (ЕС) № 1316/2013 (МСЕ) и 

1315/2013 (Насоки за TEN-T), 

доколкото са засегнати централните 

и всеобхватните мрежи, както и 

хоризонтални приоритети; 

б) инвестиции в образование и 

обучение, здравеопазване, 

научноизследователска и развойна 

дейност, информационни и 

комуникационни технологии и 

иновации;  

б) развитие на проекти за 

интелигентна и устойчива градска 

мобилност, включващи цели за 

достъпност, намаляване на емисиите 

на парникови газове, енергийното 

потребление и произшествията; 

в) разширяване на използването на 

енергията от възобновяеми 

източници и подобряване на 

енергийната и ресурсната 

ефективност; 

в) развитие и модернизиране на 

енергийната инфраструктура, в 

съответствие с целите на енергийния 

съюз и рамката за политиката в 

областта на климата и 

енергетиката до 2020 г., 2030 г. и 2050 

г., и по-специално междусистемните 

връзки, интелигентните мрежи на 

равнище разпределение, съхранението 

на енергия и синхронизирането на 

пазарите; 

г) инфраструктурни проекти, 

свързани с околната среда, 

природните ресурси, градското 

развитие и социалната сфера; 

г) разширяване на използването на 

енергията от възобновяеми 

източници; ефективност на 

ресурсите; енергийна ефективност и 

енергоспестяване, с особен акцент 

върху намаляването на търсенето на 

енергия посредством управление на 

търсенето и саниране на сгради; 

д) осигуряване на финансова подкрепа 

за дружествата по член 1, параграф 1, 

включително рисково финансиране за 

осигуряване на оборотен капитал. 

д) развитие на информационните и 

комуникационните технологии; 

цифровата и телекомуникационната 

инфраструктура и широколентовите 

мрежи на територията на Съюза; 

 е) развитие на проекти за 

взаимодействие между 

трансевропейските транспортни, 

телекомуникационни и енергийни 

мрежи съгласно Регламент (ЕС) № 

1315/2013 (МСЕ); 

 ж) инвестиции в иновации, 
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научноизследователска и развойна 

дейност, включително пилотни и 

демонстрационни проекти, 

сътрудничество между 

академичните среди и 

промишлеността, трансфер на 

знания и технологии; 

 з) инвестиции в образование, обучение, 

предприемачески умения; 

 и) инвестиции в иновативни решения 

в здравеопазването, като например 

електронно здравеопазване и нови 

ефективни лекарства, и в социалния 

сектор; 

 й) инвестиции в културните и 

творческите индустрии; 

 k) инвестиции в проекти и 

инфраструктура в сферата на 

опазването и управлението на 

околната среда; укрепването на 

екосистемните услуги и устойчивото 

градско развитие; 

 л) осигуряване на финансова подкрепа, 

включително рисково финансиране за 

осигуряване на оборотен капитал, за 

МСП, стартиращи предприятия, 

съпътстващи предприятия и малки 

предприятия със средна степен на 

капитализация, чрез ЕИФ, както и за 

дружества със средна пазарна 

капитализация, с цел да се гарантира 

технологично лидерство в 

иновативни и устойчиви сектори; 

 м) финансиране на проекти, които са 

в съответствие с целите на 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа. 

 ЕФСИ ще подкрепя единствено 

проекти и операции, които: 

 a) имат европейска добавена 

стойност и са съгласувани с 

политиките на ЕС в съответствие 

със стратегията „Европа 2020“, и 

създават интелигентен, устойчив и 
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приобщаващ растеж; отговарят на 

целите по член 9 и са в съответствие 

с член 10 и приложение І от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013; 

 б) са жизнеспособни от икономическа 

и техническа гледна точка; 

 в) гарантират допълняемост, тъй 

като не е било възможно да бъдат 

осъществени по друг начин със 

съществуващите инструменти на ЕС 

за финансиране; 

 г) увеличават, когато е възможно, 

мобилизирането на капитал от 

частния сектор; 

 д) са устойчиви и с доказана 

обществена полза и добавена 

стойност по отношение на 

създаването на устойчиви работни 

места, инвестициите и 

конкурентоспособността в 

Европейския съюз, като се отчитат 

разходите и ползите във връзка с 

проекта по време на очаквания му 

жизнен цикъл. 

 ЕФСИ предлага привилегирован 

достъп до гаранциите за малките 

проекти и малките участници, като 

следва стратегия за намаляване на 

рисковете. За целта гаранцията от 

ЕС се предоставя, наред с другото, за 

създаването на: 

 – специален фонд за енергийна 

ефективност, който обхваща 

гаранции в размер на най-малко 5 

милиарда евро, по-специално за 

подпомагане на проекти, развивани 

от градовете и местните органи на 

управлението, 

 – специален фонд за МСП, който 

обхваща средства в размер на поне 5 

милиарда евро и който се изпълнява 

от ЕИФ, както е определено в член 7. 

 Инвестициите са в съответствие с 

инвестиционните насоки и критерии, 
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приети от ЕИБ на 23 юли 2013 г. 

Освен това гаранцията от ЕС се 

предоставя чрез ЕИБ за подкрепа на 

специализирани инвестиционни 

платформи и национални насърчителни 

банки, инвестиращи в операции, 

съобразени с изискванията на 

настоящия регламент. В този случай 

Управителният съвет определя 

политиката във връзка с допустимите 

инвестиционни платформи. 

Освен това гаранцията от ЕС се 

предоставя чрез ЕИБ за подкрепа на 

специализирани инвестиционни 

платформи и национални насърчителни 

банки, инвестиращи в операции, 

съобразени с изискванията на 

настоящия регламент. В този случай 

Управителният съвет определя 

политиката във връзка с допустимите 

инвестиционни платформи. 

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 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. 

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) 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.  

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. 

4. Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват европейските 

структурни и инвестиционни фондове за 

подпомагане на финансирането на 

допустимите проекти, в които ЕИБ 

инвестира с подкрепата на гаранцията 

4. Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват всякакъв вид 

финансиране от Съюза, включително 
европейските структурни и 

инвестиционни фондове, за 

подпомагане на финансирането на 

допустимите проекти, в които ЕИБ 
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от ЕС. инвестира с подкрепата на гаранцията 

от ЕС. 

 Комисията, ЕИБ и държавите членки 

гарантират, че при всички 

инвестиции, получили подкрепа от 

ЕФСИ, се взема предвид тяхното 

въздействие по сектори на местно и 

на регионално равнище върху 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, като 

повишават търсенето, без да засягат 

предлагането, и насърчават 

полезните взаимодействия и 

ефективната координация между 

ЕФСИ и европейските структурни и 

инвестиционни фондове, с цел да се 

гарантира, че те допринасят за 

постигането на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване в Съюза и да се намали 

безработицата. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) плащания от общия бюджет на 

Съюза, 

a) вноски от общия бюджет на Съюза, 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) всички други плащания, получени от 

Съюза в съответствие със 

споразумението за ЕФСИ. 

(г) всички други вноски, получени от 

Съюза в съответствие със 

споразумението за ЕФСИ. 
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Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Вноските в гаранционния фонд, 

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

представляват вътрешни целеви 

приходи в съответствие с член 21, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 

№ 966/2012. 

3. Вноските в гаранционния фонд, 

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

г), представляват вътрешни целеви 

приходи в съответствие с член 21, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 

№ 966/2012. 

 

Изменение  32 

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 

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. 

Целевият размер бива първоначално 

постигнат чрез постепенното 

мобилизиране на ресурсите, посочени в 

параграф 2, буква а). Ако по време на 

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. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Без да се засягат разпоредбите на 

член 8, параграф 5, целевата сума се 

постига с постепенни бюджетни 

задължения, предоставени на 
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гаранционния фонд, които се 

определят в рамките на годишната 

бюджетна процедура, като се 

използва всеки бюджетен излишък, 

записан в общия бюджет на 

Европейския съюз, и всички налични 

бюджетни ресурси, и като се 

отчитат надлежно всички средства, 

които са на разположение съгласно 

Регламент № 1311/2013 на Съвета от 

2 декември 2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014 – 2020, и по-специално: 

 i) общият марж за плащания 

 ii) общият марж за поети 

задължения 

 iii) Инструментът за гъвкавост 

 iv) маржът за непредвидени 

обстоятелства. 

 Ако е доказано от реално търсене и 

като крайна мярка – при пълно 

спазване на точки 17 и 18 a от МИС 

от 2 декември 2013 г. – може да се 

преразпределят средства от 

многогодишните програми по 

функция 1А, ако се окаже, че по тези 

програми не са поети достатъчно 

задължения.  

 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) Финансирането на гаранционния 

фонд, по отношение както на 

бюджетните кредити за поети 

задължения, така и на бюджетните 

кредити за плащания, се 

преразглежда в рамките на 

междинния преглед на МФР за 

периода 2014 – 2020 г. – преглед, който 
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трябва да започне най-късно до края 

на 2016 г., както е предвидено в член 2 

от Регламент № 1311/2013 на Съвета 

от 2 декември 2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

периода 2014 – 2020 г. Ако е доказано 

чрез реално търсене и въз основа на 

анализа на резултатите и степента 

на изпълнение на различните 

програми, се идентифицират 

възможности за алтернативно 

финансиране, за да се избегне 

преразпределение на средства от 

функция 1А за периода 2016 – 2020 г.  

 В случай че в рамките на годишната 

бюджетна процедура са били 

договорени преразпределения от 

програмите на ЕС като източник на 

финансиране на гаранцията на ЕС 

през годините, предшестващи 

междинния преглед на МФР, 

Европейският парламент и Съветът  

проучват по този повод начини за 

тяхното компенсиране във възможно 

най-голяма степен. 

 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) всеки излишък се изплаща чрез една 

трансакция по специален бюджетен ред 

в приходната част на общия бюджет на 

Европейския съюз за годината n+1, 

a) всеки излишък се изплаща чрез една 

трансакция по специален бюджетен ред 

в приходната част на общия бюджет на 

Европейския съюз за годината n+1 и се 

преразпределя към програми, чиито 

пакети са били намалени за 

финансиране на гаранционния фонд, 

ако такива съществуват и както е 

посочено в параграф 5а (нов), с цел да 

се компенсират тези загуби, 
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Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 9 

 

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, установяват 

прозрачен механизъм за утвърждаване 

на текущи и потенциални 

инвестиционни проекти в Съюза. 

Механизмът за утвърждаване не засяга 

окончателните проекти, избрани за 

подпомагане съгласно член 3, 

параграф 5. В транспортния сектор 

механизмът за утвърждаване следва 

да се основава на приоритетите и 

проектите, установени в регламенти 

№ 1515/2013 относно 

трансевропейската транспортна 

мрежа и № 1316/2013 относно МСЕ. 

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, по прозрачен и структуриран 

начин информация за текущи и бъдещи 

инвестиции, допринасящи активно за 

постигане на целите на политиката на 

ЕС. 

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 

редовно, по прозрачен и структуриран 

начин информация за текущи и бъдещи 

инвестиционни проекти на своята 

територия.  

 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) оценка на социално-

икономическото въздействие и 
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въздействието върху околната среда 

на проектите, финансирани по 

ЕФСИ, въз основа на списък на 

показатели за изпълнението. В случая 

на операциите в транспортния 

сектор оценката се основава на 

списъка от показателите, установен 

в член 4, параграф 2 от Регламент № 

1316/2013 (МСЕ); 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) оценка на дейностите, 

осъществявани от ЕКЦВИ; 

 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 11 Член 11 

Отговорност Отговорност 

1. Управляващият директор участва в 

изслушване в Европейския парламент 

относно резултатите на ЕФСИ, ако 

Европейският парламент поиска това.  

1. По искане на Европейския парламент 

и най-малко веднъж годишно, 

председателят и изпълнителният 

директор участват в съвместно 

изслушване в съответните комисии в 

Европейския парламент относно 

резултатите на ЕФСИ.  

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. Изпълняващият 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.  

3. Комисията докладва пред 3. Комисията докладва пред 
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Европейския парламент относно 

прилагането на настоящия регламент, 

ако Европейският парламент поиска 

това. 

Европейския парламент относно 

прилагането на настоящия регламент, 

ако Европейският парламент поиска 

това, и то поне веднъж годишно. 

 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 30 юни 2018 г. и на всеки три 

години след това: 

2. До 30 юни 2018 г. и на всеки две 

години след това, и в срок от 6 месеца 

от датата на прекратяването на 

споразумението за ЕФСИ: 

 

 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

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. 

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 другите критерии за 

допустимост, посочени в член 5. 

Между Европейския парламент и 

ЕИБ се осъществява редовен обмен на 

информация относно операциите по 

финансиране и инвестициите, 

извършвани от ЕИБ съгласно 

настоящия регламент. 
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Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 17 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17 а 

 Клауза за инвестициите 

 С оглед на член 5, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 1466/97 и член 3, 

параграф 4 от Регламент (ЕО) 

№ 1467/97, следните вноски се считат 

за еднократни мерки: 

 a) финансовото участие на 

държавите членки или националните 

насърчителни банки в ЕФСИ; 

 б) финансовото участие на 

държавите членки или националните 

насърчителни банки в специализирани 

инвестиционни платформи, които се 

считат за допустими съгласно 

настоящия регламент; 

 в) финансовото участие от името на 

държавата за отделни операции, 

които се подкрепят от ЕФСИ. 

 Всички финансови вноски, посочени в 

параграф 1, спомагат за постигане на 

целите на политиката на Съюза и се 

считат за приложим фактор по 

отношение на член 2, параграф 3 от 

Регламент (ЕО) № 1467/97, така че не 

могат да доведат до превишаване на 

референтната стойност съгласно 

член 126, параграф 2 от ДФЕС. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18 заличава се 
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Изменение на Регламент (ЕС) 

№ 1291/2013 

 

Регламент (ЕС) № 1291/2013 се 

изменя, както следва: 

 

(1) В член 6 параграфи 1, 2 и 3 се 

заменят със следното: 

 

„1. Финансовият пакет за изпълнение 

на „Хоризонт 2020“ е определен на 

74 328,3 милиона евро по текущи 

цени, от които максимум 71 966,9 

милиона евро се разпределят за 

дейности по дял ХIХ от ДФЕС. 

 

Годишните бюджетни кредити се 

разрешават от Европейския 

парламент и от Съвета, в рамките на 

многогодишната финансова рамка. 

 

2. Сумата за дейности по дял ХIХ от 

ДФЕС се разпределя по 

приоритетите, посочени в член 5, 

параграф 2 от настоящия регламент, 

както следва: 

 

a) високи постижения в научната 

област — 23 897,0 милиона евро по 

текущи цени; 

 

б) водещи позиции в промишлеността 

— 16 430,5 милиона евро по текущи 

цени; 

 

в) обществени предизвикателства — 

28 560,7 милиона евро по текущи 

цени. 

 

Максималният общ размер на 

финансовото участие на Съюза по 

линия на „Хоризонт 2020“ за 

конкретните цели, посочени в член 5, 

параграф 3, и за неядрените преки 

действия на СИЦ са както следва: 

 

i) „Разпространяване на високите 

научни постижения и разширяване на 

участието“, 782,3 милиона евро по 

текущи цени; 

 

ii) „Наука със и за обществото“, 

443,8 милиона евро по текущи цени; 
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iii) Неядрени преки действия на СИЦ, 

1 852,6 милиона евро по текущи цени. 

 

Ориентировъчната разбивка за 

приоритетите и конкретните цели, 

посочени в член 5, параграфи 2 и 3, са 

посочени в приложение II. 

 

3. Европейският институт за 

иновации и технологии се финансира 

по линия на „Хоризонт 2020“ с 

максимум 2 361,4 милиона евро по 

текущи цени съгласно посоченото в 

приложение II.“ 

 

(2) Приложение II се заменя с текста 

на приложение I към настоящия 

регламент. 

 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 19 заличава се 

Изменение на Регламент (ЕС) 

№ 1316/2013 

 

В член 5 от Регламент (ЕС) 

№ 1316/2013 параграф 1 се заменя със 

следното: 

 

„1. Финансовият пакет за 

изпълнението на МСЕ за периода 

2014—2020 г. се определя на 

29 942 259 000 евро по текущи цени 

(*). Тази сума се разпределя, както 

следва: 

 

a) сектор транспорт: 23 550 582 000 

евро, от които 11 305 500 000 евро се 

прехвърлят от Кохезионния фонд, за 

да бъдат изразходвани в 

съответствие с настоящия 

регламент изключително в държави 

членки, които отговарят на 

условията за финансиране от 
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Кохезионния фонд; 

б) сектор телекомуникации: 

EUR 1 041 602 000; 

 

в) сектор енергетика: 

EUR 5 350 075 000. 

 

Тези суми не засягат изпълнението на 

инструмента за гъвкавост, предвиден 

в Регламент (ЕС, Евратом) № 

1311/2013 на Съвета(*). 

 

(*) Регламент (ЕС, Евратом) № 

1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

периода 2014—2020 г. (OB C 347, 

20.12.2013 г., стр. 884).“ 

 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Приложение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 
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