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КРАТКА ОБОСНОВКА

План за възстановяване
Европейският план за икономическо възстановяване беше договорен от Европейския 
съвет през март 2009 г. През април 2009 г. Европейският парламент, Съветът и 
Комисията решиха относно условията за финансиране на Европейския план за 
икономическо възстановяване, състоящ се от две части – енергийни проекти и 
широколентов интернет в селските райони. 
Финансирането, предвидено в изявлението на трите институции от 2 април 2009 г., 
може да бъде обобщено, както следва:

В милиони евро

ЕПИВ - вид на проекта Година 2009 Година 2010 Общо
Енергетика 2000 

милиона
1980 милиона 3980 милиона

Широколентов интернет 600 милиона 420 милиона 1020 милиона
ОБЩО 2 600 милиона 2400 милиона

Докато финансирането през 2009 г. беше осигурено главно чрез преразпределение на 
средства от функция 2 във функция 1А, по време на процедурата по съгласуване на 18 
ноември 2009 г. се постигна съгласие относно финансирането през 2010 г. Голяма част 
от бюджетните кредити за поети задължения бяха предоставени чрез преразглеждане 
на МФР за 2009 г. и 2010 г.

Сумата в размер на 1,98 млрд. евро за финансиране на енергийни проекти през 2010 г. 
включва: 1 776 млн. евро (повишаване на горните граници на функция 1А ), 120 млн. 
евро чрез мобилизиране на инструмента за гъвкавост и 81 млн. евро чрез 
преразпределение на средства във функция 1А. За тази цел през 2009 г. беше създадена 
специална глава 06 04 14 за Енергийни проекти за подпомагане на икономическото 
възстановяване.

Енергийни проекти – правно основание 
Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. 
за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез 
предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на 
енергетиката1. 
С регламента беше създаден финансов инструмент: програма за подпомагане на 
икономическото възстановяване на Европа (ЕЕПВ) за разработването в Общността на 
проекти в областта на енергетиката, които, предоставяйки финансов стимул, 
допринасят за икономическото възстановяване, за сигурността на енергийните доставки 
и за намаляването на емисиите на парникови газове. За постигането на тези цели бяха 
създадени три подпрограми: инфраструктура за природен газ и електроенергия, вятърна 
енергия от разположени в морето инсталации и улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид. В регламента бяха определени проекти, които да бъдат финансирани по всяка 
от подпрограмите, както и установени критерии за дейности по определяне и 

                                               
1 ОВ L 200, 31.7.2009 г.
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изпълнение на действия за реализирането на тези проекти. В бюджета на ЕС бяха 
създадени специални бюджетни редове: 06 04 14 01, 06 04 14 02 и 06 04 14 03.

В своето изявление, приложено към регламента, Комисията подчерта че енергийната 
ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници са основни 
приоритети на енергийната политика на ЕС, като съображенията за това са свързани 
както с опазването на околната среда, така и със сигурността на доставките, в 
съответствие с исканията на ЕП. 
(10). При условие че в доклада относно прилагането на регламента, който следва да 
бъде представен през 2010 г. съгласно член 28 от този регламент, Комисията 
установи, че не би било възможно до края на 2010 г. да се предоставят част от 
средствата, предвидени за посочените в приложението към регламента проекти,
Комисията ще предложи, ако е уместно и по балансиран в географско отношение 
начин, изменение на регламента, което да даде възможност за финансиране на 
проекти в областта на енергийната ефективност и използването на енергия от 
възобновяеми източници като допълнение към посочените по-горе инициативи, 
включително и критерии за съответствие, подобни на критериите, приложими към 
проектите, посочени в приложението към настоящия регламент.
Енергийни проекти – предложение за преразгледан регламент
В съответствие с настоящото изявление, Комисията прие, на 31 май 2010 г., 
предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на 
програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на 
финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката. 

Това предложение беше представено въз основа на доклада за изпълнението на ЕЕПВ 
от 27 април 2010 г., съобразно който за сума в размер на близо 114 млн. евро няма да 
се поемат задължения в рамките на Регламента за ЕЕПВ. Точният размер на средствата, 
за които не са поети задължения, ще стане известен до края на 2010 г.
Комисията предлага тези средства да се използват за създаването на специален 
финансов инструмент за подкрепа на инициативи в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия в рамките на инициативата за финансиране 
на устойчиво развита енергия. Финансовият механизъм ще подпомогне развитието на 
енергийна ефективност и на проекти за възобновяема енергия, подходящи за банково 
финансиране, и ще улесни финансирането на инвестиции в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия, по-специално в градска среда. С оглед да се 
насърчат голям брой децентрализирани инвестиции бенефициерите ще бъдат 
общинските, местните и регионалните публични органи. Механизмът следва да се 
управлява от един или няколко финансови посредници като международни финансови 
институции (МФИ), които следва да се подберат въз основа на доказани способности за 
използване на финансиране по най-ефикасния и ефективен начин и с най-високия 
ливъридж между финансирането от ЕС и общата инвестиция, за да се привлекат 
значителни инвестиции в ЕС.

Заключителни бележки на докладчика:
1. докладчикът приветства предложението на Комисията неизразходваните бюджетни 
кредити за ЕЕПВ да се използват за нов механизъм в подкрепа на проекти в областта на 
енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Наред с това, той категорично 
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подкрепя създаването, за тази цел, на специален финансов инструмент. Във връзка с 
това, призовава институциите, които участват в приемането на правно основание, към 
постигането на бързо споразумение;
2. докладчикът припомня, че финансирането на Европейския план за възстановяване 
беше един от приоритетите на ЕП в бюджетната процедура за 2009 г. и че 
окончателното споразумение със Съвета беше постигнато след трудни преговори, в 
рамките на заседанието по съгласуване през ноември 2008 г.;
3. докладчикът подчертава, че настоящото предложение на Комисията е в пълно 
съответствие с първоначалното искане на ЕП за включване на проекти в областта на 
енергийната ефективност и възобновяемата енергия в ЕЕПВ и приветства инициативата 
на Комисията за изпълнение на този приоритет;
4. при все това, изразява съжаление относно забавянето при изпълнението на ЕЕПВ, 
която цели оказване на подкрепа и стимулиране на икономическото възстановяване на 
ЕС. Във връзка с това, той внесе изменение, с което Комисията се призовава да вземе 
незабавно необходимите бюджетни мерки, за да постави неизразходваните бюджетни 
кредити на разположение във възможно най-кратък срок. Той счита, че специален 
бюджетен ред за новия финансов механизъм, който подкрепя проекти в областта на 
енергийната ефективност, ще се създаде преди края на 2010 г.
5. докладчикът призовава Комисията да информира бюджетния орган по прозрачен 
начин относно създаването на финансовия механизъм и условията на неговото 
функциониране, както и относно подбора на финансови посредници (МФИ). Наред с 
това, той изисква от Комисията да представи на двете направления на бюджетния орган 
докладите за изпълнението, които ще включват, наред с другото, данни относно 
бенефициерите на механизма, подкрепяните проекти и ефекта на ливъридж за 
изпълнението на проектите;
6. докладчикът подчертава, че в условията на текущите бюджетни ограничения и с 
оглед на принципа на разумното финансово управление, взаимодействията между 
съществуващите инструменти за подкрепа на енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и борбата срещу изменението на климата ще продължават да 
бъдат развивани в рамките на бюджета на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В духа на стратегията „Европа 2020“ 
за устойчив растеж и работни места, 

(3) В духа на стратегията „Европа 2020“ 
за устойчив растеж и работни места и в 
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развитието на други възобновяеми 
източници и насърчаването на 
енергийната ефективност биха 
допринесли за по-екологосъобразен 
растеж, изграждане на 
конкурентоспособна и устойчива 
икономика и справяне с изменението на 
климата. Като осигурява подкрепа за 
тези политики, Европа ще създаде нови 
работни места и възможности за „зелен“ 
пазар, благоприятстващи развитието на 
конкурентоспособна, сигурна и 
устойчива икономика.

съответствие с пакета от мерки на 
ЕС в областта на климата и 
енергията и неговия план за действие 
за енергийна ефективност, развитието 
на други възобновяеми източници и 
насърчаването на енергийната 
ефективност биха допринесли за по-
екологосъобразен растеж, изграждане на 
конкурентоспособна и устойчива 
икономика и справяне с изменението на 
климата. Като осигурява подкрепа за 
тези политики, Европа ще създаде нови 
работни места и възможности за „зелен“ 
пазар, благоприятстващи развитието на 
конкурентоспособна, сигурна и 
устойчива икономика. 

Обосновка

Пакетът от мерки в областта на климата и енергията беше договорен от 
Европейския парламент и Съвета през 2008 г. и придоби правна сила през юни 2009 г. 
Той отразява интегрирания подход към политиката за климата и енергетиката, 
чиято цел е борба с изменението на климата и повишаване на енергийната сигурност 
на ЕС, като същевременно се укрепва конкурентоспособността на Съюза.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Поради това следва да бъде създаден 
финансов инструмент, предназначен за 
подкрепа на енергийната ефективност и 
инициативите за възобновяема енергия 
в рамките на инициативата за 
финансиране на устойчиво развита 
енергия, за да се използват средствата, 
за които не са поети задължения, 
съгласно глава II от Регламент (ЕО) 
№ 663/2009. Този финансов механизъм 
следва да подпомогне развитието на 
енергийна ефективност и на проекти за 
възобновяема енергия, подходящи за 
банково финансиране, и да улесни 
финансирането на инвестиционни 

(5) Поради това до края на 2010 г. 
следва да бъде създаден финансов 
инструмент, предназначен за подкрепа 
на енергийната ефективност и 
инициативите за възобновяема енергия 
в рамките на инициативата за 
финансиране на устойчиво развита 
енергия, за да се използват средствата, 
за които не са поети задължения, 
съгласно глава II от Регламент (ЕО) 
№ 663/2009. За да бъдат въведени тези 
бюджетни кредити в бюджета на 
ЕС, следва да бъде създаден специален 
бюджетен ред за тази цел. Този 
финансов механизъм следва да 
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програми в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия 
от местни и регионални публични 
органи, по-специално в градска среда.

подпомогне развитието на енергийна 
ефективност и на проекти за 
възобновяема енергия, подходящи за 
банково финансиране, и да улесни 
финансирането на инвестиционни 
програми в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия 
от местни и регионални публични 
органи, по-специално в градска среда.

Обосновка

Новият финансов инструмент за подкрепа на енергийната ефективност и енергията 
от възобновяеми източници трябва да бъде създаден възможно най-бързо, за да се 
гарантира, че той ще започне да функционира преди края на 2010 г. Този инструмент 
трябва също да бъде представен по прозрачен начин в рамките на бюджета на ЕС; 
ето защо се препоръчва създаването на нов специален бюджетен ред. 

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се увеличи максимално 
въздействието на финансирането от ЕС 
в краткосрочен план, механизмът следва 
да се управлява от един или от няколко 
финансови посредници, например 
международни финансови институции 
(МФИ). Подборът следва да се извърши 
въз основа на доказаните способности 
на финансовите посредници да 
използват финансирането по най-
ефикасния и ефективен начин и с най-
високия ливъридж между 
финансирането от ЕС и общата 
инвестиция, за да се привлекат 
значителни инвестиции в ЕС.

(6) За да се увеличи максимално 
въздействието на финансирането от ЕС 
в краткосрочен план, механизмът следва 
да се управлява от един или от няколко 
финансови посредници, например 
международни финансови институции 
(МФИ). Подборът следва да се извърши 
въз основа на доказаните способности 
на финансовите посредници да 
използват финансирането по най-
ефикасния и ефективен начин и с най-
високия ливъридж между 
финансирането от ЕС и общата 
инвестиция, за да се привлекат
значителни инвестиции в ЕС. При все 
това, в периоди на финансова и 
икономическа криза, които имат 
отрицателно въздействие върху 
финансите на регионалните и 
местните органи, е необходимо да се 
гарантира, че затрудненото 
бюджетно положение на 
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бенефициерите на механизма не 
възпрепятства способността им за 
достъп до финансовите средства.

Обосновка

В съответствие с приложение ІІ, част ІІІ, параграф 2 от предложението на 
Европейската комисия е важно да се подчертае фактът, че затрудненото финансово 
положение на местния или регионалния орган не възпрепятства достъпа до механизма 
съобразно неговата цел за реализиране на мерки във връзка с икономическата криза и 
неотложните енергийни потребности на Европейския съюз, както се посочва в 
съображение 10 от предложението на Комисията.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 663/2009
Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент позволява 
създаването на финансови инструменти 
за подпомагане на енергийната 
ефективност и инициативи за 
възобновяема енергия.

Настоящият регламент позволява 
създаването на финансови инструменти 
за подпомагане на енергийната 
ефективност и инициативи за 
възобновяема енергия, които имат 
местен или регионален характер .
Новите финансови инструменти 
трябва да бъдат създадени до края на 
2010 г.

Обосновка

Докладчикът счита за необходимо да подчертае факта, че финансовите 
инструменти имат местна и регионална насоченост. Докладчикът призовава 
Комисията да предприеме необходимите законодателни и бюджетни мерки, за да 
гарантира, че механизмът ще започне да функционира преди края на 2010 г. 



AD\824769BG.doc 9/12 PE445.700v02-00

BG

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 663/2009
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 3, параграф 2 
бюджетните кредити, които не могат да 
бъдат предмет на индивидуални правни 
ангажименти съгласно глава II в размер 
на 114 млн. EUR, и евентуално други 
бюджетни кредити, които стават 
достъпни в резултат на пълно или 
частично неизпълнение на проектите 
съгласно глава II, се отпускат за 
финансов механизъм в рамките на 
инициативата за финансиране на 
устойчиво развита енергия.

1. В съответствие с член 3, параграф 2 
бюджетните кредити, които не могат да 
бъдат предмет на индивидуални правни 
ангажименти съгласно глава II в размер 
на 114 млн. EUR, и евентуално други 
бюджетни кредити, които стават 
достъпни в резултат на пълно или 
частично неизпълнение на проектите 
съгласно глава II, се отпускат за 
финансов механизъм в рамките на 
инициативата за финансиране на 
устойчиво развита енергия. Наред с 
това, за механизма се отпускат 15 
милиона евро от програмата за 
действие на ЕС за борба с 
изменението на климата (бюджетен 
ред 07 03 23 в бюджета за 2010 г.).
Тази сума се набавя, като се 
използват всички разпоредби на 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г., в 
частност точка 23 от него, с цел 
промяна на горната граница на 
функции 1а и 2 съответно. Във връзка 
с това, Комисията пристъпва към 
необходимите предложения относно 
коригирането на горните граници и 
създаването на нов отделен 
бюджетен ред за механизма в 
бюджета за 2010 г.

Обосновка

Докладчикът подкрепя възгледите на докладчика на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, че вече наличните финансови ресурси следва да се използват 
правилно и че, във връзка с това, финансовите средства по бюджетен ред 07 03 23 
следва също да се прехвърлят към механизма. С цел трансфер на 15 млн. евро от 
бюджетен ред 07 03 23 към механизма, е необходимо това да се добави към 
съдържанието на коригиращия бюджет, с който се въвежда механизмът. 
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Този въпрос може да се разгледа по време на някоя от следващите тристранни 
бюджетни срещи.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 663/2009
Член 22 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Устойчиви  многогодишни 
последващи действия и решение 
следва да се намери за функция 1а в 
контекста на прегледа на бюджета и 
следва да се осъществи необходимото 
преразглеждане на Многогодишната 
финансова рамка (МФР), като се 
използват всички разпоредби на 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г., в 
частност точки 21-23 от него. 

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 663/2009
Член 22 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията представя редовно 
пред двете направления на 
бюджетния орган доклади относно 
функционирането на финансовия 
механизъм, посочен в параграф 1. 
Докладите включват, наред с другото, 
данни относно бенефициерите на 
механизма, подкрепяните от него 
проекти, бюджетните кредити, 
точна информация относно 
финансовите разходи, свързани с 
проектите, както и ефекта на 
ливъридж на механизма, с цел 
гарантиране на действителното 
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изпълнение на проектите.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 663/2009
Приложение II - част III - алинея 3 - буква vi a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi a) разходната ефективност на 
проектите;

Обосновка

Докладчикът е съгласен, че потенциалът за нововъведения следва винаги да бъде 
въпрос, на който се обръща внимание и който следва да заема приоритетна позиция 
при избора на проекти. При все това, той отдава значение и на дългосрочната цел на 
проектите. Тя не бива да се основава единствено на високо равнище на енергийна 
ефективност, но и на разумно равнище на ефективност на разходите с оглед на 
бързото, измеримо и съществено въздействие върху икономическото възстановяване в 
рамките на ЕС, повишена енергийна сигурност и намаляване на емисиите на 
парникови газове, съобразно приложение II, част III, параграф 1 от предложението на 
Комисията от 31.5.2010 г.
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