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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложение на Комисията

Финансовият регламент установява принципите и процедурите, които трябва да се 
прилагат при съставянето и изпълнението на бюджета на ЕС и при контрола на 
фондовете на ЕС. С предлаганото преразглеждане Комисията цели постигането по-
прости и по-гъвкави правила, което следва да спомогне за оптимизирането на 
разходите и въздействието на настоящата МФР, която изтича през 2020 г. 
Преразглеждането включва значителни промени на общите финансови правила (първа 
част от предложението) и съответни изменения на правилата за секторните фондове 
(втора част). Също така в предложението се предвиждат изменения в редица 
специфични разпоредби на основните актове на програмите на ЕС за финансиране и 
по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове.

В областта на транспорта предложението въвежда подхода на „смесеното 
финансиране“ в Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и предвижда съответните 
общи правила от Финансовия регламент (членове 2, 153 и 272). В предложението се 
предвижда и увеличение на финансовия пакет за МСЕ – Транспорт, за да се осигури по-
нататъшна подкрепа за проекти по TEN-T (член 272/16a, параграф 7). Освен това с 
изменение на регламента относно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) се 
разширява обхватът на подкрепата за инвестиции в инфраструктура за устойчив 
туризъм (член 264).

Механизмите за смесено финансиране на МСЕ имат за цел увеличаване на 
ефективността на финансирането от ЕС за проекти от общ интерес в трансевропейските 
мрежи чрез: i) привличане на допълнителни средства от частни инвеститори, ii) 
привличане на публично финансиране чрез съчетание от безвъзмездни средства по 
МСЕ или финансови инструменти/инструменти за споделяне на риска с финансиране 
от институционални партньори и инвеститори, iii) подобряване на координацията при 
изготвянето, финансирането и представянето на проекти и iv) даване на възможност за 
по-гъвкаво подреждане на проектите във времето, например в зависимост от 
финансовата готовност и зрялост на проектите.

Механизмите за смесено финансиране ще се изпълняват непряко от избрани от 
Комисията институционални партньори, като например Европейската инвестиционна 
банка или националните насърчителни банки (член 153). Механизмите за смесено 
финансиране на МСЕ могат да се финансират от финансовите пакети за безвъзмездни 
средства и за финансовите инструменти. Те могат да подкрепят проекти чрез 
безвъзмездни средства и финансови инструменти, например гаранции. Когато 
механизъм за смесено финансиране използва финансови инструменти, споразуменията 
и инвестициите трябва да спазват съответните правила по дял X, което се отнася също 
така и за комбинирането с безвъзмездни средства (член 208, параграф 2), и изисква 
предварителна оценка на механизма за смесено финансиране като цяло.

Предложението не променя приоритетите на МСЕ за допустимост на проектите, 
подпомагани в рамките на операция за смесено финансиране. Те остават същите като в 
действащия регламент и насоките за TEN-T. Освен това настоящото управление на 
МСЕ се запазва, така че Координационният комитет за МСЕ да се използва за 
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консултация с държавите членки и в крайна сметка за получаване на тяхното одобрение 
относно създаването на даден механизъм за смесено финансиране, както и относно 
избора на проекти, които да се финансират чрез него. Съответните решения на 
Комисията ще бъдат предавани на Парламента и на Съвета.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението заради това, че то поставя на ясна основа 
създаването на механизми за смесено финансиране и използването на операции за 
смесено финансиране както в МСЕ, така и в основния финансов регламент. По този 
начин се поставя акцент върху смесеното финансиране като нов инструмент за 
финансиране от ЕС, който е достъпен както за органите, така и за инвеститорите в 
държавите членки. Освен това то следва да им даде възможност да намерят най-добрия 
начин за разработване и финансиране на проекти по TEN-T, като съчетават 
финансовата помощ от ЕС със собствени ресурси. С оглед на необходимите огромни 
инвестиции в транспортна инфраструктура и на ограничените публични бюджети на 
държавите членки и на ЕС (което ще се усеща и през следващата МФР) създаването на 
възможности за максимална гъвкавост при използването на наличните средства от ЕС и 
мултиплицирането на тяхното въздействие чрез взаимодействие между публичните и 
частните ресурси на всички равнища, доколкото това е възможно, са от решаващо 
значение.

Възможностите за смесено финансиране в транспорта все още трябва да бъдат 
проучени на практика в рамките на действащия МСЕ, като се започне с работната 
програма за 2018 г. и с оставащите дотогава около 1 милиард евро за безвъзмездно 
финансиране по МСЕ. Последните проекти в транспорта, например на пристанището в 
Кале, в обществения транспорт в Рига или програмата за Гаранция за екологосъобразен 
морски транспорт, използващи комбинирана подкрепа от безвъзмездни средства по 
МСЕ или дългови инструменти и финансиране (включително от ЕФСИ), разкриват 
потенциала на гъвкавия механизъм за подкрепа. Предстоящите покани за представяне 
на предложения за МСЕ през 2017 г. вече ще използват пилотно възможността за 
засилена координация при представянето на проекти, макар това все още няма да става 
под формата на механизъм за смесено финансиране. Особено желателно е смесеното 
финансиране да стимулира проекти в областта на транспорта и мобилността, които 
разширяват и увеличат мащаба на първоначални инвестиции в инфраструктура, 
подкрепени от МСЕ.

На този фон механизмите за смесено финансиране на МСЕ следва да дадат възможност 
безвъзмездни средства или финансови инструменти на ЕС да се комбинират с 
институционално финансиране, например от ЕИБ и ЕФСИ, но също и да насърчават по-
широко участие с вноски от националните бюджети или от частни инвеститори. Ето 
защо докладчикът предлага да се изясни предвиденият обхват на комбинациите в 
съображение 239 и член 2.

Необходима е гъвкавост на механизмите за смесено финансиране на МСЕ и поради 
многообразието на предстоящите проекти по TEN-T и на потребностите в държавите 
членки. Тъй като подборът (предварителният подбор) на допустимите проекти в 
рамките на механизмите за смесено финансиране ще се извършва въз основа на 
степента на тяхната (финансова) зрялост, е важно да се гарантира, че при 
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разглеждането на проектите се отчитат техните качествени достойнства и че 
класирането не зависи основно от финансова им готовност или привлекателност. 
Докладчикът предлага Комисията да установи необходимите критерии, за да се 
гарантира прозрачен и балансиран процес на подбор на равнището на партньорите по 
изпълнението (МСЕ – член 16a, параграф 6).

Транспортът може да е първият, който ще спечели от новата възможност за смесено 
финансиране, поради голямото търсене на подкрепа за бъдещи проекти по TEN-T. С 
увеличаването на инвестициите в енергийните и далекосъобщителните мрежи 
(включително възможни взаимодействия с транспорта, например в инфраструктура за 
алтернативно гориво или интелигентен транспорт), новите правила следва да улеснят 
смесеното финансиране във всички сектори на МСЕ. Когато проекти от общ интерес 
включват трети държави, използването на механизмите за смесено финансиране не 
следва да се ограничава до транспорта, а да обхваща всички сектори на МСЕ. 
Докладчикът предлага съответно изменение на член 16a, параграф 7 от Регламента за 
МСЕ.

И накрая докладчикът напълно подкрепя увеличаването на финансовия пакет за МСЕ –
Транспорт на 80 – 95% (в сравнение с настоящите 80 – 85%) от вече разпределения 
бюджет до 2020 г. Това следва да освободи така необходимите допълнителни ресурси 
за подкрепа на проекти по TEN-T, които привлякоха неочаквано голям брой участници 
във всички покани за представяне на предложения за МСЕ.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети и 
водещата комисията по бюджетен контрол да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Основните бюджетни принципи 
следва да бъдат запазени. Дерогациите 
от тези основни принципи за 
специфични области, като научните 
изследвания, външните дейности и 
структурните фондове, следва да бъдат 
преразгледани и опростени, доколкото е 
възможно, като се вземе предвид това 
дали те продължават да са подходящи, 
както и тяхната добавена стойност за 
бюджета, и тежестта, която налагат на 
заинтересованите страни.

(3) Основните бюджетни принципи 
следва да бъдат запазени. Дерогациите 
от тези основни принципи за 
специфични области, като научните 
изследвания, външните дейности и 
структурните фондове, следва да бъдат 
преразгледани и опростени, доколкото е 
възможно, като се вземе предвид това 
дали те продължават да са подходящи, 
както и тяхната добавена стойност за 
бюджета, и тежестта, която налагат на 
заинтересованите страни. 
Структурните фондове следва да 
могат да се използват в механизмите 
за смесено финансиране, за да може 
да се подкрепят проекти с висока 
европейска добавена стойност в 
областта на транспортната 
инфраструктура във всички 
категории региони, включително в 
най-развитите региони и регионите в 
преход.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Името и местоположението на 
получателя, както и сумата и 
предназначението на средствата следва 
да не се публикуват, ако това може да 
застраши неприкосновеността на 
получателя, защитен от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 

(22) Името и местоположението на 
получателя, както и сумата и 
предназначението на средствата следва 
да не се публикуват, когато е налице 
доказан риск, че това публикуване би 
могло да застраши неприкосновеността 
на получателя, защитена от Хартата на 
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или би навредило на законните 
търговски интереси на получателя.

основните права на Европейския съюз, 
или би навредило на законните 
търговски интереси на получателя.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 239

Текст, предложен от Комисията Изменение

(239) С цел да се повиши 
ефективността на намесата, може да 
бъде създаден механизъм или 
механизми за смесено финансиране в 
рамките на Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ). Тези механизми за 
смесено финансиране следва да 
финансират операции за смесено 
финансиране, които съчетават 
безвъзмездни форми на подкрепа и/или 
финансови инструменти по бюджета на 
Съюза, включително комбинация от 
капиталови и дългови финансови 
инструменти по МСЕ, и финансиране от 
групата на ЕИБ (включително 
финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ) за 
развитие или други финансови 
институции, както и инвеститори.

(239) С цел да се повиши 
ефективността на намесата, може да 
бъде създаден механизъм или 
механизми за смесено финансиране в 
рамките на Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ). Тези механизми за 
смесено финансиране следва да 
финансират операции за смесено 
финансиране, които съчетават 
безвъзмездни форми на подкрепа (като 
безвъзмездна подкрепа от 
бюджетите на държавите членки, 
безвъзмездни средства по линия на 
МСЕ и европейските структурни и 
инвестиционни фондове) и/или 
финансови инструменти от бюджета на 
Съюза, (включително комбинации от 
капиталови и дългови финансови 
инструменти по линия на МСЕ) с
финансиране от групата на ЕИБ 
(включително финансиране от ЕИБ чрез 
ЕФСИ), от национални насърчителни 
банки, финансови институции за 
развитие или други финансови 
институции, както и от инвеститори, 
включително частна финансова 
подкрепа под формата на преки и 
непреки финансови вноски (в това 
число чрез публично-частни 
партньорства).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 240
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(240) Механизмите за смесено 
финансиране по МСЕ следва да засилят 
мултиплициращия ефект от 
изразходването на средствата на Съюза, 
като привличат допълнителни ресурси 
от частни инвеститори. Освен това 
следва да гарантират, че подпомаганите 
действия са икономически и финансово 
осъществими.

(240) Механизмите за смесено 
финансиране по МСЕ следва да засилят 
мултиплициращия ефект от 
изразходването на средствата на Съюза, 
като привличат допълнителни ресурси 
от частни инвеститори. Освен това 
следва да гарантират, че подпомаганите 
действия са икономически и финансово 
осъществими и следва да допринасят 
за постигането на целите на Съюза, 
произтичащи от поетите 
ангажименти на Парижката 
конференция по въпросите на 
климата (COP21), както и целите по 
отношение на създаването на 
работни места и трансграничната 
свързаност. Когато за финансирането 
на дейности се използват както МСЕ,
така и ЕФСИ, Сметната палата 
следва да направи оценка с анализ на 
приноса на тези дейности за 
постигането на гореспоменатите 
цели.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 240 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(240a) Финансирането на 
гаранционния фонд на ЕИБ в рамките 
на ЕФСИ се осигурява от бюджета на 
Съюза. По тази причина ЕИБ следва 
да може да се намесва систематично 
с цел предоставяне на гаранция за 
първа загуба при механизмите за 
смесено финансиране за дейности, 
които вече са подкрепени от 
бюджета на Съюза (МСЕ, ЕФСИ и 
др.), за да се позволи и улесни 
постигането на допълняемост и 
участието на частни съинвеститори 
в контекста на механизмите за 
смесено финансиране в рамките на 
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МСЕ. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 241

Текст, предложен от Комисията Изменение

(241) С цел да се подкрепи 
изпълнението на проектите с най-
голяма добавена стойност за 
трансевропейската транспортна 
мрежа по отношение на коридорите 
на основната мрежа, 
трансграничните проекти и 
проектите по други секции от 
основната мрежа, е необходимо да се 
даде възможност за гъвкавост в 
използването на многогодишната 
работна програма, като се позволи да 
се достигне до 95 % от отпуснатите 
бюджетни ресурси, посочени в 
Регламент (ЕС) № 1316/2013.

заличава се

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 241 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(241a) За да се продължи 
изпълнението на проекти за 
завършване на трансевропейската 
транспортна мрежа е необходимо 
сумите за транспортния сектор в 
следващата МФР да бъдат не по-
малко от 2,5%. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 241 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(241б) Управлението на механизмите 
за смесено финансиране следва да се 
основава на предварителна оценка в 
съответствие с Финансовия 
регламент и да отчита опита от 
изпълнението на „Поканата за 
смесено финансиране“ на МСЕ, 
спомената в многогодишната 
работна програма за МСЕ от 2017 г.1a, 
публикувана на 20 януари 2017 г. 
Механизмите за смесено финансиране 
на МСЕ следва да се установяват в 
многогодишните и/или годишните 
работни програми, приети по силата 
на членове 17 и 25 от Регламент (ЕС) 
№ 1316/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета1б. Комисията 
следва да гарантира прозрачно и 
своевременно докладване на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно изпълнението на всеки един 
от механизмите за смесено 
финансиране.

________________

1a Решение за изпълнение на 
Комисията от 20 януари 2017 г. за 
изменение на Решение за изпълнение 
на Комисията C(2014)1921 за 
установяване на многогодишна 
работна програма за 2014 – 2020 г. за 
финансова помощ в областта на 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ) – Транспортен сектор 
C(2017)0164.

1б 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, 
текст от значение за ЕИП (OB L 348, 
20.12.2013 г., стр. 129 – 171).

Изменение 9

Предложение за регламент
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Съображение 241 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(241в) Целта на механизмите за 
смесено финансиране на МСЕ е да се 
улесни и рационализира 
кандидатстването, като се въведе 
едно заявление за всички форми на 
подкрепа, включително за 
безвъзмездни средства от Съюза по 
МСЕ и за финансиране от частния 
сектор. Механизмите за смесено 
финансиране следва да се стремят да 
оптимизират процеса на 
кандидатстване за организаторите 
на проекти чрез предоставяне на 
единен процес на оценка от 
техническа и финансова гледна 
точка.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 241 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(241г) Механизмите за смесено 
финансиране на МСЕ следва да 
увеличат гъвкавостта по отношение 
на сроковете за представяне на 
проекти чрез опростяване и 
рационализиране на процеса на 
идентифициране и финансиране на 
проектите. Също така те следва да 
увеличат ангажираността и 
съпричастността на участващите 
финансови институции и да намалят 
риска проекти, за които са 
отпуснати безвъзмездни средства, да 
не могат да бъдат приключени 
финансово и следователно да не 
могат да получат плащания.

Изменение 11
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Предложение за регламент
Съображение 241 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(241д) Механизмите за смесено 
финансиране на МСЕ следва да 
доведат до по-добра координация, 
обмен на информация и 
сътрудничество между държавите 
членки, Комисията, ЕИБ, 
националните насърчителни банки и 
частните инвеститори, с цел 
генериране и подпомагане на стабилен 
приток от проекти, които 
преследват целите на политиката на 
МСЕ.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „операция за смесено 
финансиране“ означава действие, 
извършвано в рамките на механизъм за 
смесено финансиране, който съчетава 
форми на неподлежаща на връщане 
подкрепа и/или финансови инструменти 
от бюджета на ЕС с финансови 
инструменти от областта на развитието 
или от други публични финансови 
институции, както и от търговски 
финансови институции и инвеститори. 
Операциите за смесено финансиране 
могат да включват подготвително 
действие, водещо до потенциални 
инвестиции от финансови институции;

6. „операция за смесено 
финансиране“ означава действие, 
извършвано в рамките на механизъм за 
смесено финансиране, който съчетава 
форми на неподлежаща на връщане 
подкрепа и/или финансови инструменти 
от бюджета на ЕС с финансови 
инструменти от областта на развитието 
или от други публични финансови 
институции, както и от търговски 
финансови институции и инвеститори,
независимо от правилото в член 201, 
параграф 4, съгласно което 
изпълнението на бюджета на Съюза 
може да се възлага единствено на 
публичноправни органи или органи със 
задължение за обществена услуга. 
Операциите за смесено финансиране 
могат да включват подготвително 
действие, водещо до потенциални 
инвестиции от финансови институции;

Изменение 13
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „механизъм за смесено 
финансиране“ означава механизъм, 
създаден като рамка за сътрудничество 
между Комисията и финансови 
институции в областта на развитието 
или други публични финансови 
институции, както и търговски 
финансови институции и инвеститори, 
който има за цел постигането на 
определени приоритетни цели и 
политики на Съюза при използването на 
операции за смесено финансиране и 
други индивидуални действия;

7. „механизъм за смесено 
финансиране“ означава механизъм, 
създаден като рамка за сътрудничество 
между Комисията и финансови 
институции в областта на развитието 
или други публични финансови 
институции, както и търговски 
финансови институции и инвеститори, 
който има за цел постигането на 
определени приоритетни цели и 
политики на Съюза при използването на 
операции за смесено финансиране и 
други индивидуални действия, без това 
да води до приватизиране на печалби 
или социализиране на загуби, 
независимо от правилото в член 201, 
параграф 4, съгласно което 
изпълнението на бюджета на Съюза 
може да се възлага единствено на 
публичноправни органи или органи със 
задължение за обществена услуга;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 15 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1 В член 15, параграф 1 се създава 
следната буква:

„ба) допринасят за свеждане до 
минимум на външните разходи, 
включително на разходите, 
причинени от изменението на 
климата и аварии;“

Изменение 15

Предложение за регламент
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Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Общият размер на вноската от 
бюджета на Съюза за механизмите за 
смесено финансиране на МСЕ не може 
да надвишава 10 % от общия финансов 
пакет на МСЕ, посочен в член 5, 
параграф 1.

3. Сумата на общия размер на 
вноската от бюджета на Съюза за 
механизмите за смесено финансиране на 
МСЕ и финансовите инструменти, 
посочени в член 14, параграф 2, не 
може да надвишава 10% от общия 
финансов пакет на МСЕ, посочен в член 
5, параграф 1.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако десетте процента от общия 
финансов пакет на МСЕ, посочен в 
член 5, параграф 1, не се използват 
изцяло за механизмите за смесено 
финансиране на МСЕ и/или 
финансовите инструменти, 
оставащата част от сумата се 
предоставя и преразпределя за 
общите финансови пакети на МСЕ, 
посочени в член 5, параграф 1.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Подкрепата, осигурена по линия 
на механизма за смесено финансиране 
на МСЕ под формата на безвъзмездни 
средства, трябва да отговаря на 

4. Подкрепата, осигурена по линия 
на механизма за смесено финансиране 
на МСЕ под формата на безвъзмездни 
средства и финансови инструменти, 
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критериите за допустимост и условията 
за финансова помощ, посочени в член 7. 
Размерът на финансовата помощ, която 
ще бъде предоставена за операции за 
смесено финансиране, подкрепяни чрез 
механизъм за смесено финансиране на 
МСЕ, се адаптира въз основа на анализ 
на разходите и ползите и 
необходимостта от максимално 
засилване на „ефекта на лоста“, 
предизвикан посредством 
финансирането от ЕС.

отговаря на критериите за допустимост 
и условията за финансова помощ, 
посочени в член 7. Размерът на 
финансовата помощ, която ще бъде 
предоставена за операции за смесено 
финансиране, подкрепяни чрез 
механизъм за смесено финансиране на 
МСЕ, се адаптира въз основа на анализ 
на разходите и ползите, наличието на 
ресурси в бюджета на Съюза и 
необходимостта от максимално 
засилване на „ефекта на лоста“, 
предизвикан посредством 
финансирането от ЕС. Одобрените 
безвъзмездни средства не надвишават 
процентите на финансиране, 
определени в член 10.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 а – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията, в сътрудничество 
с ЕИБ, проучва възможността ЕИБ 
систематично да предоставя 
гаранции за първа загуба при 
механизмите за смесено финансиране 
в рамките на МСЕ, за да се позволи и 
улесни допълняемостта и участието 
на частни съинвеститори в 
транспортния сектор. 

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16 a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съюзът, всяка държава членка и 
други инвеститори могат да правят 

5. Съюзът, всяка държава членка и 
други инвеститори могат да правят 
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вноски за механизмите за смесено 
финансиране на МСЕ, при условие че 
Комисията даде съгласие за уточняване
на критериите за допустимост на 
операциите за смесено финансиране 
и/или уточняване на инвестиционната 
стратегия на механизма, което може да 
бъде необходимо поради 
допълнителната вноска. Тези 
допълнителни ресурси се изпълняват от 
Комисията в съответствие с параграф 2.

вноски за механизмите за смесено 
финансиране на МСЕ, при условие че 
Комисията даде съгласие за 
спецификациите на критериите за 
допустимост на операциите за смесено 
финансиране и/или инвестиционната 
стратегия на механизма, което може да 
бъде необходимо поради 
допълнителната вноска и за да се 
изпълнят изискванията на 
настоящия регламент при 
изпълнението на проекти от общ 
интерес. Тези допълнителни ресурси се 
изпълняват от Комисията в съответствие 
с параграф 2.

Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 26 за 
допълнение на настоящия регламент, 
като определя подробни правила и 
условия за спецификациите, посочени 
в първата алинея, които могат да са 
необходими за вноските от 
държавите членки или от други 
инвеститори.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

‘6. Операциите за смесено 
финансиране, подкрепяни чрез 
механизъм за смесено финансиране на 
МСЕ, се подбират въз основа на 
принципа на зрялост и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4 и на географски баланс 
между държавите членки. Те трябва:“

‘6. Операциите за смесено 
финансиране, подкрепяни чрез 
механизъм за смесено финансиране на 
МСЕ, се подбират въз основа на 
принципа на зрялост въз основа на 
минимален набор от критерии.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 26 за 
определяне на тези критерии и се 
стреми към постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4 и на географски баланс 
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между държавите членки. Те:

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 16a – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

‘7. Операциите за смесено 
финансиране в трети държави могат да 
бъдат подкрепени чрез механизъм за 
смесено финансиране на МСЕ —
Транспорт, ако тези действия са 
необходими за изпълнението на проект 
от общ интерес.“

‘7. Операциите за смесено 
финансиране в трети държави могат да 
бъдат подкрепени чрез механизъм за 
смесено финансиране на МСЕ, ако тези 
действия са необходими за 
изпълнението на проект от общ 
интерес.“

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 272 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1316/2013
Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В член 17, параграф 3 втората 
алинея се заменя със следното:

заличава се

„Размерът на финансовия пакет е в 
рамките на интервала от 80 % до 95 
% от бюджетните средства, 
посочени в член 5, параграф 1, буква 
а).“
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