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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. посочва, че определеният в 
законодателното предложение 
финансов пакет съставлява 
единствено указание до 
законодателния орган и че той не 
може да бъде определен, преди да бъде 
постигнато споразумение във връзка с 
предложението за регламент 
относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.;

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да постигне 
приоритетите на съществуващите 
си политики, като също така 
изпълни новите задачи, предвидени в 
Договора от Лисабон, както и да 
реагира на непредвидени събития; 
изтъква, че дори при увеличаване на 
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средствата за следващата МФР с 
поне 5 % спрямо равнището от 2013 г. 
ще може да бъде направен само 
ограничен принос към постигането на 
договорените цели на Съюза и 
поетите от него ангажименти, 
както и на принципа за солидарност 
на Съюза; призовава Съвета, в случай 
че той не споделя този подход, да 
определи ясно кои от неговите 
политически приоритети или 
проекти биха могли да бъдат изцяло 
спрени, въпреки доказаната им 
добавена стойност за Европа;

______________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Между финансовите 
инструменти на Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ) и 
Европейския фонд за регионално 
развитие следва да се изградят силни 
взаимодействия с оглед 
финансирането на инфраструктури в 
трансграничните региони в 
контекста на цялостната мрежа.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 

(13) Опитът по настоящата финансова 
рамка показва, че много държави 
членки, които отговарят на условията за 
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финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд (10 
млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, при 
разработването на подходяща 
поредица от проекти с цел да се даде 
възможно най-голям приоритет на 
отпуснати на национален принцип 
средства по Кохезионния фонд.

финансиране от Кохезионния фонд, 
срещат значителни пречки при 
изпълнението в срок на сложни 
трансгранични проекти за транспортна 
инфраструктура с висока добавена 
стойност за Съюза. Поради това, за да се 
подобри изпълнението на транспортни 
проекти, и по-специално на 
трансгранични проекти с висока 
добавена стойност за Съюза, част от 
средствата по Кохезионния фонд (10
млрд. EUR) следва да бъдат 
прехвърлени за финансиране чрез 
Механизма за свързване на Европа на 
транспортни проекти във връзка с 
транспортната основна мрежа в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд. Комисията следва да 
подкрепя държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд, и да укрепи, 
където е необходимо, 
административния им капацитет за 
разработване на подходяща поредица 
от проекти с цел да се даде възможно 
най-голям приоритет на отпуснати на 
национален принцип средства по 
Кохезионния фонд, но също така и с 
цел да ги подпомогне да получат 
финансиране от наличните 21,7 млрд. 
EUR за всички държави членки и да се 
осигури възможно най-голям 
географски баланс.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Някои методи за осъществяване са 
необходими и изискват различни 
степени на финансиране, за да се 
увеличи ефикасността и въздействието 
на финансовата помощ от Съюза, да се 

(25) Необходими са няколко метода за 
осъществяване, които изискват 
различни степени на финансиране и 
финансови инструменти, за да се 
увеличи ефикасността и въздействието 
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насърчат частните инвестиции и да се 
отговори на специфичните изисквания 
на отделни проекти.

на финансовата помощ от Съюза, да се 
насърчат частните инвестиции и да се 
отговори на специфичните изисквания 
на отделни проекти.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Въпреки че основната част от 
инвестициите съгласно стратегията
„Европа 2020“ може да бъде осигурена 
от пазарите и регулаторните мерки, 
трудната задача за финансиране изисква 
публична намеса, както и помощ от ЕС 
чрез безвъзмездни средства и 
иновационни финансови инструменти.
Финансовите инструменти следва да се 
използват за задоволяване на 
специфични нужди на пазара, в 
съответствие с целите на МСЕ, и не 
следва да изместват частното 
финансиране. Преди да вземе решение 
за използването на финансови 
инструменти Комисията следва да 
извърши предварителни оценки на тези 
инструменти.

(34) Въпреки че основната част от 
инвестициите съгласно стратегията
„Европа 2020“ може да бъде осигурена 
от пазарите и регулаторните мерки, 
трудната задача за финансиране изисква 
публична намеса, както и помощ от ЕС 
чрез безвъзмездни средства и 
иновационни финансови инструменти.
Финансовите инструменти следва да се 
използват за задоволяване на 
специфични нужди на пазара, в 
съответствие с целите на МСЕ, следва 
да се добавят към или да допълват 
другите налични финансови мерки и 
не следва да изместват частното 
финансиране. Преди да вземе решение 
за използването на финансови
инструменти Комисията следва да 
извърши предварителни оценки на тези 
инструменти.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В стратегията „Европа 2020“ 
Комисията обеща да мобилизира 
финансовите инструменти на Съюза 
като част от съгласувана стратегия за 
финансиране, която обединява 
финансирането от Съюза и 

(36) В стратегията „Европа 2020“ 
Комисията обеща да мобилизира 
финансовите инструменти на Съюза 
като част от съгласувана стратегия за 
финансиране, която обединява 
финансирането от Съюза и 
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националното публично и частно 
финансиране за инфраструктури.
Обосновката за това е, че в много 
случаи ситуациите на по-ниски от 
оптималните инвестиции и пазарните 
недостатъци могат да бъдат преодолени 
по-ефективно с финансови 
инструменти, отколкото с безвъзмездни 
средства.

националното публично и частно 
финансиране за инфраструктури.
Обосновката за това е, че в много 
случаи ситуациите на по-ниски от 
оптималните инвестиции и пазарните 
недостатъци могат да бъдат преодолени 
по-ефективно с финансови 
инструменти, отколкото с безвъзмездни 
средства, като се подобрява ефектът 
на лоста на бюджетните разходи и се 
осигуряват по-големи 
мултиплициращи ефекти по 
отношение на привличането на 
финансиране от частния сектор.
Това важи в особена степен за 
трудния достъп до кредити, 
ограниченията в областта на 
публичните финанси и с оглед 
необходимостта от подкрепа за 
икономическото възстановяване на 
Европа. Финансовите инструменти, 
които се ръководят от търсенето на 
пазара, ще бъдат от полза за проекти 
със сходни финансови нужди и 
благодарение на взаимодействието 
между секторите следва да донесат 
по-големи ползи по отношение на 
въздействието върху пазара, 
административната ефективност и 
използването на ресурсите. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Механизмът за свързване на Европа 
следва да предлага финансови 
инструменти за насърчаване на 
същественото участие на инвеститорите 
от частния сектор и финансовите 
институции в инвестициите в 
инфраструктура. За да бъдат достатъчно 
привлекателни за частния сектор, 
финансовите инструменти следва да 

(37) Механизмът за свързване на Европа 
следва да предлага финансови 
инструменти за насърчаване на 
същественото участие на инвеститорите 
от частния сектор и финансовите 
институции в инвестициите в 
инфраструктура. За да бъдат достатъчно 
привлекателни за частния сектор, 
финансовите инструменти следва да 
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бъдат проектирани и приложени при 
надлежно отчитане на опростяването и 
намаляването на административната 
тежест, като същевременно се 
предвижда равнище на гъвкавост, което 
позволява да се реагира по гъвкав начин 
на установените финансови нужди.
Проектирането на тези инструменти 
следва да се основава на опита, 
натрупан при изпълнението на 
финансовите инструменти, включени в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2007—2013 г., какъвто е 
Инструментът за гарантиране на заеми
(LGTT) за проектите във връзка с 
трансевропейската транспортна мрежа
(ТЕМ-T), Инструментът за финансиране 
с поделяне на риска (ИФПР) и
Европейският фонд за енергетика, 
изменение на климата и инфраструктура 
2020 г. (фондът „Marguerite“).

бъдат проектирани и приложени при 
надлежно отчитане на опростяването и 
намаляването на административната 
тежест, като същевременно се 
предвижда равнище на гъвкавост, което 
позволява да се реагира по гъвкав начин 
на установените финансови нужди.
Проектирането на тези инструменти 
следва да се основава на опита, 
натрупан при изпълнението на 
финансовите инструменти, включени в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2007—2013 г., какъвто е 
Инструментът за гарантиране на заеми
(LGTT) за проектите във връзка с 
трансевропейската транспортна мрежа
(ТЕМ-T), Инструментът за финансиране 
с поделяне на риска (ИФПР),
Европейският фонд за енергетика, 
изменение на климата и инфраструктура 
2020 г. (фондът „Marguerite“) и 
инициативата „Облигации за 
проекти по стратегията „Европа 
2020“.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) С цел да се гарантира секторната
диверсификацията на бенефициерите на 
финансови инструменти, както и да се 
насърчи постепенната географска
диверсификация сред държавите 
членки, Комисията в партньорство с 
ЕИБ чрез съвместни инициативи като 
например Европейския експертен 
център за ПЧП (EPEC) и Jaspers
(Съвместна помощ за подкрепа на 
проекти в европейските региони), 
следва да осигури подкрепа за
държавите членки в разработването на 
подходяща поредица от проекти, които 
биха могли да се разглеждат за проектно 

(39) С цел да се гарантира секторната
диверсификация на бенефициерите на 
финансови инструменти, както и да се 
насърчи географската диверсификация 
сред държавите членки, като се обръща 
специално внимание на държавите 
членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд, Комисията в 
партньорство с ЕИБ чрез съвместни 
инициативи като например Европейския 
експертен център за ПЧП (EPEC) и 
Jaspers (Съвместна помощ за подкрепа 
на проекти в европейските региони), 
следва да осигури подкрепа за
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финансиране. държавите членки в разработването на 
подходяща поредица от проекти, които 
биха могли да се разглеждат за проектно 
финансиране.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Комисията следва да извършва 
междинни и последващи оценки, за да 
се оцени ефективността и ефикасността 
на финансирането и неговото
въздействие върху общите цели на 
Механизма за свързване на Европа и на 
приоритетите на стратегията „Европа 
2020“.

(43) Комисията следва да извършва 
междинни и последващи оценки, за да 
се оцени ефективността и ефикасността 
на различните видове финансова 
подкрепа, нейното въздействие върху 
общите цели на Механизма за свързване 
на Европа и общия обем на
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, като 
увеличи размера на инвестициите за
приоритетите на стратегията „Европа 
2020“.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза и чрез използване на 

a) да допринесе за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж чрез 
разработване на модерни и 
високоефективни трансевропейски 
мрежи, като по този начин увеличава 
ползите за целия Европейски съюз по 
отношение на конкурентоспособността 
и на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в рамките 
на единния пазар и създава по-
благоприятна за публични и частни 
инвестиции среда чрез комбинация от 
финансови инструменти и пряка 
подкрепа от Съюза, където проектите 
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синергиите между секторите.
Постигането на тази цел ще се измерва 
посредством обема на публичните и 
частните инвестиции в проекти от общ 
интерес и по-специално обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес, реализирани 
чрез финансовите инструменти съгласно 
настоящия регламент;

биха могли да се възползват от 
съчетаването на инструменти, и чрез 
използване на синергиите между 
секторите. Постигането на тази цел ще 
се измерва посредством обема на 
публичните и частните инвестиции в 
проекти от общ интерес и по-специално 
обема на публичните и частните 
инвестиции в проекти от общ интерес, 
реализирани чрез финансовите 
инструменти съгласно настоящия 
регламент;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да допринесе за подпомагането на 
проекти с европейска добавена 
стойност и големи обществени ползи, 
които не получават адекватно 
финансиране от пазара.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена, което ще бъде измерено чрез броя 
на новите и подобрените трансгранични 
връзки и премахнатите участъци със 
затруднения по транспортни маршрути, 
които са се възползвали от помощ по 
Механизма за свързване на Европа;

i) премахване на участъците със 
затруднения и попълване на липсващите 
звена както в рамките на
транспортните инфраструктури,
така и при свързващите звена между 
тях на гранично-пропускателните 
пунктове, което ще бъде измерено чрез 
броя на новите и подобрените 
трансгранични връзки и премахнатите 
участъци със затруднения по 
транспортни маршрути, които са се 
възползвали от помощ по Механизма за 
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свързване на Европа;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
Механизма за свързване на Европа за 
периода 2014—2020 г. е 
50 000 000 000 EUR. Тази сума се 
разпределя между секторите, посочени в 
член 3, както следва:

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
Механизма за свързване на Европа за 
периода 2014—2020 г. е 50 000 000 000 
EUR, което ще бъде основната 
референтна сума за бюджетния орган 
при годишната бюджетна процедура, 
по смисъла на точка [17] от 
Междуинституционалното 
споразумение от XX/XX/2013 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и доброто финансово 
управление. Тази сума се разпределя 
между секторите, посочени в член 3, 
както следва:

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR се прехвърлят 
от Кохезионния фонд, за да бъдат 
изразходвани в съответствие с 
настоящия регламент в държави членки, 
които отговарят на условията за 
финансиране от Кохезионния фонд;

a) Транспорт: 31 694 000 000 EUR, от 
които 10 000 000 000 EUR 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 
Кохезионния фонд;

Изменение 16
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет на Механизма за 
свързване на Европа може да покрива 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели, и по-
специално проучвания, срещи на 
експерти, доколкото те са свързани с 
общите цели на настоящия регламент, 
разходи, свързани с ИТ мрежи, 
насочени към обработката и обмена на 
информация, заедно с всички други 
разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията за управлението на 
програмата.

Финансовият пакет на Механизма за 
свързване на Европа може да покрива 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, както и административни 
разходи, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели, и по-
специално проучвания, срещи на 
експерти, доколкото те са свързани с 
общите цели на настоящия регламент, 
разходи, свързани с ИТ мрежи, 
насочени към обработката и обмена на 
информация, заедно с всички други 
разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията за управлението на 
програмата.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 Комисията може да
прехвърля бюджетни кредити между 
секторите, участващи в разпределянето 
на средствата, посочени в параграф 1, с 
изключение на 10 000 000 000 EUR, 
прехвърлени от Кохезионния фонд за 
финансиране на проекти в транспортния 
сектор в държавите членки, които 
отговарят на условията за финансиране 
от Кохезионния фонд.

3. След междинната оценка съгласно 
член 26, параграф 1 Комисията може да
предложи да прехвърли бюджетни 
кредити между секторите, участващи в 
разпределянето на средствата, посочени 
в параграф 1, с изключение на 
10 000 000 000 EUR, прехвърлени от 
Кохезионния фонд за финансиране на 
проекти в транспортния сектор в 
държавите членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд, без да се засягат 
правомощията на бюджетния орган в 
годишната бюджетна процедура.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В областта на транспорта само 
дейности, които допринасят за проекти 
от общ интерес съгласно Регламенти
(ЕС) № XXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T], и 
дейности за подкрепа на програмата, 
отговарят на условията за получаване на 
финансова помощ от Съюза под 
формата на обществени поръчки и 
финансови инструменти съгласно 
настоящия регламент. Само следните 
дейности отговарят на условията за 
получаване на финансова помощ от 
Съюза съгласно настоящия регламент 
под формата на безвъзмездни средства:

2. В областта на транспорта само 
дейности, които допринасят за проекти 
от общ интерес съгласно Регламенти
(ЕС) № XXX/2012 [Насоки за ТЕМ-T], и 
дейности за подкрепа на програмата, 
отговарят на условията за получаване на 
финансова помощ от Съюза под 
формата на обществени поръчки и 
финансови инструменти съгласно 
настоящия регламент. За да осигури 
възможно най-голям географски 
баланс и по отношение на 
използването на финансовите 
инструменти, по-специално чрез 
дейностите за подкрепа на 
програмата, посочени в параграф 1, 
Комисията предоставя, където е 
необходимо, административна 
подкрепа за укрепване на капацитета 
на държавите членки за разработване 
на подходяща поредица от проекти за 
такива инструменти. Само следните 
дейности отговарят на условията за 
получаване на финансова помощ от 
Съюза съгласно настоящия регламент 
под формата на безвъзмездни средства:

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) дейности за подкрепа на новите 
технологии и иновациите за всички 
видове транспорт.

Изменение 20
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Предложение за регламент
Член 9 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предложенията могат да се подават 
от една или няколко държави членки, 
международни организации, съвместни 
предприятия или публични или частни 
предприятия или органи, установени в 
държавите членки.

1. Предложенията могат да се подават 
от една или няколко държави членки, 
международни организации, съвместни 
предприятия, като например под 
формата на Европейската група за 
териториално сътрудничество, или 
публични или частни предприятия или 
органи, установени в държавите членки.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, както и развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

ii) вътрешни транспортни връзки с 
пристанища и летища, дейности за 
намаляване на шума от товарния 
железопътен транспорт чрез 
модернизиране на съществуващия 
подвижен състав, развитие на 
пристанищата и мултимодалните 
платформи, както и дейности за 
подкрепа на новите технологии и 
иновациите за всички видове 
транспорт: размерът на финансовата 
помощ от Съюза не надвишава 20 % от 
допустимите разходи;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процентите на съфинансиране могат 
да бъдат увеличени максимум до 80 % 
за дейности, които въз основа на 
доказателствата, посочени в член 15, 

б) процентите на съфинансиране могат 
да бъдат увеличени максимум до 80 % 
за дейности, които въз основа на 
доказателствата, посочени в член 15, 
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параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за енергийната 
инфраструктура] предоставят висока 
степен на регионална и общоевропейска 
сигурност на доставките или засилват 
солидарността на Съюза, или включват 
много иновационни решения.

параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [Насоки за енергийната 
инфраструктура] предоставят висока 
степен на регионална и общоевропейска 
сигурност на доставките или засилват 
солидарността на Съюза, или включват 
много иновационни решения, по-
конкретно в областта на енергията 
от възобновяеми източници.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 11 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. При провеждането 
на тези покани за представяне на 
предложения възможно най-голям 
приоритет се дава на проекти, свързани 
със средства, отпуснати на национален 
принцип по Кохезионния фонд.

2. Приложимите правила за 
транспортния сектор съгласно 
настоящия регламент следва да се 
прилагат по отношение на тези 
специални покани. За да осигури 
възможно най-голям географски 
баланс, при провеждането на тези 
покани за представяне на предложения
Комисията подкрепя държавите 
членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд, и укрепва, където е 
необходимо, административния им 
капацитет за разработване на 
подходяща поредица от проекти с цел 
да гарантира даването на възможно 
най-голям приоритет на проекти, 
свързани със средства, отпуснати на 
национален принцип по Кохезионния 
фонд, но също така и с цел да 
подпомогне тези държави членки да 
получат финансиране от наличните 
21,7 млрд. EUR за всички държави 
членки.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. За да се гарантира възможно най-
висока степен на усвояване на 
прехвърлените средства във всички 
държави членки, които отговарят на 
условията за финансиране от 
Кохезионния фонд, се отделя 
специално внимание на действията за 
подкрепа на програмата съгласно 
настоящия регламент, насочени към 
укрепване на институционалния 
капацитет и ефективността на 
публичната администрация и 
публичните услуги, свързани с 
разработването и осъществяването 
на проектите за изпълнението на 
целите на МСЕ.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заеми и/или гаранции, подпомогнати 
от инструменти за поделяне на риска, 
включително механизъм за повишаване 
на облигациите за проекти, издадени от 
финансова институция с нейни 
собствени ресурси с участие на Съюза 
по отношение на предоставянето и/или 
разпределянето на капитал;

б) заеми и/или гаранции, подпомогнати 
от инструменти за поделяне на риска, 
включително механизъм за повишаване 
на облигациите за проекти, които 
подкрепят отделни проекти или 
портфейли от проекти, издадени от 
финансова институция с нейни 
собствени ресурси с участие на Съюза 
по отношение на предоставянето и/или 
разпределянето на капитал;

Изменение 26
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Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират въз 
основа на принципа „пръв дошъл —
пръв обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на постепенна
географска диверсификация в 
държавите членки.

1. Дейностите, подкрепяни чрез 
финансови инструменти, се избират, 
при равни други условия, въз основа на 
принципа „пръв дошъл — пръв 
обслужен“, и са насочени към 
постигането на секторна 
диверсификация в съответствие с 
членове 3 и 4, както и на географска 
диверсификация в държавите членки.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предназначението на финансовите 
инструменти е да запазят стойността 
на активите, предоставени от бюджета 
на Съюза. Те могат да генерират 
приемлива възвращаемост, за да се 
постигнат целите на други партньори 
или инвеститори.

3. Предназначението на финансовите 
инструменти е да засилят ефекта на 
лоста от изразходването на 
средствата, предоставени от бюджета 
на Съюза, като привличат 
допълнителни ресурси от публични и 
частни инвеститори. Те могат да 
генерират приемлива възвращаемост, за 
да се постигнат целите на други 
партньори или инвеститори.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансовите инструменти могат да 
бъдат комбинирани с безвъзмездни 
средства, финансирани от бюджета на 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

4. Различните видове финансови
инструменти могат да бъдат 
комбинирани едни с други и/или с 
безвъзмездни средства, финансирани от 
бюджета на Съюза, включително 
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съгласно настоящия регламент.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 26 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от средата на 2018 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за подновяване, 
изменение или прекратяване на мерките.
В оценката освен това се разглеждат 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
продължаващата значимост на всички 
цели, както и приносът на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В нея 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки.

1. Не по-късно от средата на 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за подновяване, 
изменение или прекратяване на мерките.
В оценката освен това се разглеждат 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
продължаващата значимост на всички 
цели, както и приносът на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
включително въздействието върху 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. В нея 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки. Освен това в 
тази оценка Комисията прави оценка 
на бъдещите мерки, които трябва да 
се предприемат с цел засилване на 
ефикасността на разходите на Съюза 
и увеличаване на обема на 
инвестициите за приоритетните 
проекти. Тази оценка разглежда, 
наред с другото, начините 
финансовите инструменти да 
станат още по-привлекателни за по-
широк кръг от дългосрочни 
инвеститори, включително публични 
инвеститори, както и начините за 
разширяване на обхвата на 
допустимите проекти, и 
евентуалното разработване на 
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капиталови инструменти за 
финансиране на инфраструктурата 
на Съюза.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Механизмът взема предвид 
цялостната независима оценка на 
инициативата „Облигации за 
проекти по стратегията „Европа 
2020“, която трябва да се извърши 
през 2015 г. Като се основава на 
посочената оценка, Комисията 
оценява целесъобразността на 
инициативата „Облигации за 
проекти по стратегията „Европа 
2020“, както и ефективността й по 
отношение на повишаването на 
обема на инвестициите в 
приоритетни проекти и в 
засилването на ефикасността на 
разходите на Съюза. Въз основа на 
посочената оценка, като взема 
предвид всички варианти, Комисията 
предлага подходящи регулаторни 
промени, включително законодателни 
промени, особено ако предвиденото 
прилагане на пазара не е 
задоволително или ако станат 
достатъчно налични алтернативни 
източници на дългосрочно дългово 
финансиране.
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