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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Европейската комисия идва в момент, когато изпълнението на 
програмите на структурните фондове и Кохезионния фонд среща сериозни проблеми в 
ред държави членки. Трайната финансова и икономическа криза засегна тежко 
бюджетите на държавите членки, натискът върху националните финансови средства, 
налични за финансиране на публични инвестиции, непрекъснато расте и условията за 
участие на частния сектор и особено на финансовия сектор се влошават.

Основната цел на предложението на Комисията е съответно да се помогне на онези 
държави членки, които са най-силно засегнати от кризата, да продължат изпълнението 
на програмите на структурните фондове и Кохезионния фонд на място, като по този 
начин се влеят средства в икономиката. Като дава възможност за прехвърляне на част 
от заделените средства на ЕС за създаване на инструменти за споделяне на риска, 
Комисията цели да улесни предоставянето на заеми и гаранции от Европейската 
инвестиционна банка или от други международни финансови институции за 
съфинансиране на частното участие в проекти, изпълнявани с публична подкрепа.

Докладчикът приветства предложението на Комисията и потенциалното му 
положително въздействие върху икономиката на ЕС и усвояването на средствата от 
фондовете на ЕС. За да се гарантира в най-висока степен оптимално и бързо прилагане, 
докладчикът предлага две изменения към текста на предложението.

Първо, докладчикът счита, че в настоящата неблагоприятна икономическа среда всички 
държави — членки на ЕС, независимо дали вече получават финансово подпомагане от 
механизмите на ЕС или срещат затруднения по отношение на финансовата си 
стабилност и трудно привличат капитал от частния сектор за допълване на все по-
ограничените публични финансови ресурси, ще имат възможност да се възползват от 
въвеждането на инструменти за споделяне на риска. Подобни инструменти биха 
позволили да се увеличат инвестициите в проекти, генериращи растеж и заетост, чрез 
използване на средства от структурните фондове и Кохезионния фонд, които могат да 
останат неусвоени към края на програмния период 2007—2013 г.

Второ, докладчикът изразява съгласие с Комисията, че приоритетът в рамките на 
инструментите за споделяне на риска следва да бъде даден на финансирането на 
дейностите, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд; въпреки 
това други инфраструктурни проекти от значение за икономическото възстановяване и 
създаването на заетост в държавите членки следва също да са допустими 
(обяснителният меморандум към предложението на Комисията вече включва подобна 
възможност). По-специално за определени инфраструктурни проекти, генериращи 
приходи, които в ситуации, различни от кризисните, биха получили финансиране от 
външни източници (и следователно не са допустими или не са включени в 
оперативните програми на структурните фондове и Кохезионния фонд за 2007—2013 
г.), но при настоящите обстоятелства не могат да намерят финансиране, би имало полза 
от включване в инструментите за споделяне на риска, без да е необходимо да се 
преминава през отнемащо много време изменение на оперативните програми.
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И накрая, като се има предвид успехът на подобни инструменти в други сектори 
(например на механизма за финансиране с поделяне на риска за 
научноизследователската и развойна дейност) докладчикът се надява, че създаването на 
подобни временни инструменти за споделяне на риска ще се окаже също толкова 
полезно за държавите членки, които решат да го използват в настоящата кризисна 
ситуация, и счита за ценно след настоящия програмен период да се проучат 
възможности за създаване на аналогичен постоянен инструмент за споделяне на риска, 
от който да се ползват държавите членки при ясно определени условия.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Сериозната дългова криза в 
няколко програмни държави изисква 
новаторски начини за инвестиране на 
структурните фондове, които ще 
улеснят най-доброто им възможно 
използване през програмния период 
2007—2013 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
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 
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 

(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 
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, 
временно и без това да засяга 
програмния период 2014—2020 г., с 
финансови ресурси от оперативни 
програми за създаването на 
инструменти за споделяне на риска, с 
които се предоставят заеми или 
гаранции, или други финансови 
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дадена оперативна програма. механизми в подкрепа на проекти и 
операции, предвидени в рамките на 
дадена оперативна програма.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1083/2066
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 предстоящи операции, които са 
част от оперативна програма и са 
съфинансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие или Кохезионния 
фонд, или на инфраструктурни 
проекти от значение за 
икономическото възстановяване и 
създаването на работни места в 
съответните държави членки, по 
отношение на разходите, което не 
попадат в обхвата на член 56.

Обосновка

Намерението е да се даде възможност за финансиране на други важни 
инфраструктурни проекти с потенциал за генериране на растеж и работни места, 
без да е необходимо да се преминава през отнемащо много време изменение на 
оперативните програми. Фокусът в случая е върху инфраструктурните проекти, 
генериращи приходи, които в ситуации, различни от кризисните, биха получили 
финансиране от външни частни източници и следователно не са допустими или не са 
включени в оперативните програми на структурните фондове и Кохезионния фонд за 
2007—2013 г., но при настоящите обстоятелства не могат да намерят финансиране.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1083/2006 
Член 36 – параграф 2а – алинея 3



AD\895110BG.doc 7/10 PE478.650v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструментът за споделяне на риска се 
привежда в действие от Комисията в 
рамките на непрякото централизирано 
управление в съответствие с 
разпоредбите на член 54, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

Инструментът за споделяне на риска се 
привежда в действие от Комисията в 
рамките на непрякото централизирано 
управление в съответствие с 
разпоредбите на член 54, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.
Изборът от Комисията на операция 
се извършва в съответствие с член 41, 
параграф 1 и води до положително 
въздействие върху местните 
икономики и местния пазар на труда.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 36 – параграф 2а – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя сроковете за 
прилагането на съответните 
инструменти за споделяне на риска.

Обосновка

Макар че искането от съответната държава членка ще бъде прието до края на 2013 
г., прилагането на инструментите за споделяне на риска трябва да се прекрати в 
определен бъдещ момент, посочен от Комисията.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 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 

a) проследяването, демократичния 
контрол и отчитането, управленската 
структура в тясна консултация с 
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контрол; както и държавата членка и участващите 
финансови институции,
информацията относно използването на 
коефициент на ливъридж, 
използването на средствата и 
системите за мониторинг и контрол; 
както и

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 36 – параграф 2а – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички суми, останали след 
приключването на операция, за която се 
прилага инструментът за споделяне на 
риска, могат да бъдат използвани 
повторно по искане на съответната 
държава членка в рамките на 
инструмента за споделяне на риска, ако 
държавата членка все още отговаря на 
едно от определените условия, както е 
посочено в член 77, параграф 2. Ако 
държавата членка вече не отговаря на 
посочените условия, останалата сумата 
се разглежда като целеви приходи по 
смисъла на член 18 от Финансовия 
регламент. По искане на съответната 
държава членка допълнителните 
бюджетни кредити за поети задължения, 
получени като резултат от тези целеви 
приходи, се добавят през следващата 
година към финансовите средства, 
разпределени за съответната държава 
членка по линия на политиката на 
сближаване.

Всички суми, останали след 
приключването на операция, за която се 
прилага инструментът за споделяне на 
риска, могат да бъдат използвани 
повторно по искане на съответната 
държава членка в рамките на 
инструмента за споделяне на риска, ако 
държавата членка все още отговаря на 
едно от определените условия, както е 
посочено в член 77, параграф 2. Ако 
държавата членка вече не отговаря на 
посочените условия, останалата сумата 
се разглежда като целеви приходи по 
смисъла на член 18 от Финансовия 
регламент. По искане на съответната 
държава членка допълнителните 
бюджетни кредити за поети задължения, 
получени като резултат от тези целеви 
приходи, се добавят през следващата 
година към финансовите средства, 
разпределени за съответната държава 
членка по линия на политиката на 
сближаване. Сумата, останала 
неусвоена на 31 декември 2013 г., се 
прехвърля в бюджета на Европейския 
съюз.

Обосновка

Държавата членка всъщност се отказва от разпределените за нея средства за 
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политиката на сближаване поради проблеми с усвояването. Ако съответните 
средства не се усвоят преди следващия програмен период, те се прехвърлят в 
бюджета на ЕС.
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