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КРАТКА ОБОСНОВКА

Eвропейският съюз е изправен пред продължителна икономическа и финансова криза, 
която се отразява не само върху макроикономическата стабилност на много държави 
членки, но и върху достъпа до финанси в целия Европейски съюз. Това застрашава 
изпълнението на програмите в рамките на политиката на сближаване, тъй като 
проблемите с ликвидността, които финансовите институции изпитват, ограничават 
финансирането за публичните и частните заинтересовани страни, изпълняващи 
съответните проекти.

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия (COM (2011)0655) за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 (общ регламент) и отбелязва, че главната 
цел е да се подобри достъпът до финансиране на изпълнителите на проекти, за да могат 
те да продължат изпълнението на програмите по структурните фондове и Кохезионния 
фонд на място. За тази цел следва да бъде създаден инструмент за споделяне на риска. 
Държавите членки следва да прехвърлят част от отпусканите им финансови средства в 
такъв инструмент, който след това да осигурява капиталови вноски за покриване на 
очаквани и неочаквани загуби от кредити и гаранции, които се предоставят в рамките 
на партньорство за споделяне на риска с Европейската инвестиционна банка и/или 
други финансови институции с мисия от обществен интерес. По този начин ще се 
осигури допълнителна ликвидност за изпълнение на инфраструктурни проекти и 
проекти за производствени инвестиции без да се променя общата сума в рамките на 
политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. 

Докладчикът подкрепя намерението на Комисията да подобри достъпа на 
изпълнителите на инфраструктурни проекти и на проекти за производствени 
инвестиции до финансиране. Макар да се съгласява с общия дух на предложението на 
Комисията, докладчикът счита за необходимо въвеждането на някои промени с цел да 
се подобри осъществимостта на предложението. 

Първо, докладчикът счита, че липсата на ликвидност във финансовия сектор не е
ограничена само до държавите, получили помощ по Европейския механизъм за 
финансово стабилизиране или по механизма за платежния баланс. Следователно 
намаляването на източниците на финансиране е проблем, който засяга изпълнителите 
на инфраструктурни проекти и на проекти за производствени инвестиции във всички 
държави членки. Поради това докладчикът смята, че предоставянето на възможност за 
създаване на такива механизми за споделяне на риска на всички държави членки ще 
увеличи инвестициите в растеж и заетост навсякъде в Съюза, като се използват 
средства от структурните фондове и Кохезионния фонд, които в противен случай биха 
могли да останат неусвоени до края на настоящия програмен период.

Освен това докладчикът смята, че за да има предложението реално въздействие върху 
икономиките на държавите членки, които решат да го изпълнят, то следва да бъде 
приложимо както за дейности, които вече се съфинансират от структурните фондове 
или от Кохезионния фонд, така и за дейности, свързани с инфраструктурата и с малките 
и средните предприятия, които са важни за икономическото възстановяване на 
съответната държава членка. Възможността за подкрепа на „инфраструктурни проекти 
от значение за икономическото възстановяване на съответните държави членки“ е вече 
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предвидена в Обяснителния меморандум на предложението на Комисията. 
Възможността за подкрепа на дейности, свързани с малките и средните предприятия ще 
позволи увеличаване на наличната ликвидност за един от секторите, който създава 
работни места за голяма част от населението на ЕС и който в момента страда от 
сериозен недостиг на ликвидност. 

И накрая докладчикът счита, че с цел по-широко използване на инструмента и 
гарантиране на адекватен принос от страна на частния сектор за подкрепяните проекти, 
ограничението на подкрепата само до разходи, които не са включени в член 56 следва 
да бъде премахнато. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по регионално развитие 
да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Сериозната криза на дълга в 
редица държави членки налага 
въвеждането на нови и иновативни 
начини за инвестиране на средства 
от структурните фондове, което би 
улеснило тяхното възможно най-
добро използване както в програмния 
период 2007-2013 г., така и в 
програмния период 2014-2020 г.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се облекчат тези проблеми и 
да се ускори изпълнението на
оперативните програми и проектите, 
както и за подкрепа на икономическото 
възстановяване, е целесъобразно 
управляващите органи на държавите-
членки, които са изпитали сериозни 

(13) За да се облекчат тези проблеми и 
да се ускори изпълнението на 
оперативните програми и проектите, 
както и за подкрепа на икономическото 
възстановяване, е целесъобразно 
управляващите органи на държавите-
членки, които са изпитали сериозни 
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затруднения по отношение на 
финансовата стабилност и на които е 
отпусната финансова помощ чрез един 
от механизмите за финансова помощ, 
посочени по-горе, да могат да участват с 
финансови ресурси от оперативни 
програми за създаването на 
инструменти за споделяне на риска, с 
които се предоставят заеми или 
гаранции, или други финансови 
механизми в подкрепа на проекти и 
операции, предвидени в рамките на 
дадена оперативна програма.

затруднения по отношение на 
финансовата стабилност и на които е 
отпусната финансова помощ чрез един 
от механизмите за финансова помощ, 
посочени по-горе, да могат да участват с 
финансови ресурси от оперативни 
програми за създаването на 
инструменти за споделяне на риска, с 
които се предоставят заеми или 
гаранции, или други финансови 
механизми в подкрепа на проекти и 
операции, предвидени в рамките на 
дадена оперативна програма. Освен
това може също да бъдат подкрепени 
инфраструктурни и производствени 
инвестиции от значение за 
икономическото възстановяване и 
създаването на работни места в 
съответните държави членки и за 
постигане на съответствие с целите 
на стратегията „Европа 2020“.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 36 – параграф 2а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченият инструмент за споделяне на 
риска се използва изключително за 
заеми и за гаранции, както и за други 
финансови механизми за финансиране 
на операции, съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално 
развитие или Кохезионния фонд, по 
отношение на разходите, което не 
попадат в обхвата на член 56.

Посоченият инструмент за споделяне на 
риска се използва изключително за 
заеми и за гаранции, както и за други 
финансови механизми за финансиране 
на операции, съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално 
развитие или Кохезионния фонд или 
инфраструктура, проекти на МСП и 
производствени инвестиции от 
значение за икономическото 
възстановяване и създаването на 
работни места в съответните 
държави членки и за постигане на 
съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“. За 
държавите членки, изпълняващи едно 
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от условията, посочени в член 77, 
параграф 2, подобен инструмент за 
споделяне на риска се използва и за 
операции във връзка с целите на 
политиката на сближаване, които не 
са съфинансирани от програми на 
националната стратегическа 
референтна рамка (НСРР).

Обосновка

Важно е ясно да се подчертае, че инструментите за споделяне на риска трябва да са 
в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“, тъй като те са по-общи, 
отколкото тези на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 36 – параграф 2а – алинея 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) проследяването и отчитането, 
информацията относно използването на 
средствата и системите за мониторинг и 
контрол; както и

а) проследяването и отчитането,
структурата на управление в тясно 
сътрудничество с държавата членка 
и участващите финансови 
институции, информацията относно
коефициентите на ливъридж, 
относно използването на средствата и
относно системите за мониторинг и 
контрол; както и
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