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Изменение 14
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Безпрецедентната глобална 
финансова криза и икономическият спад 
сериозно нарушиха икономическия 
растеж и финансовата стабилност и 
доведоха до силно влошаване на 
финансовите и икономическите условия 
в редица държави членки.

(1) Безпрецедентната глобална 
финансова криза и икономическият спад 
сериозно нарушиха икономическия 
растеж и финансовата стабилност и 
доведоха до силно влошаване на 
финансовите, икономическите и
социалните условия в редица държави 
членки.

Or. en

Изменение 15
Димитър Стоянов

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Въз основа на член 122, параграф 2 
от Договора, който дава възможност 
за предоставяне на финансова помощ 
от Съюза на държава членка, която 
изпитва трудности или е сериозно 
застрашена от тежки трудности, 
причинени от извънредни 
обстоятелства извън нейния 
контрол, с Регламент (ЕС) № 407/2010
на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване 
на европейски механизъм за финансово 
стабилизиране е създаден такъв 
механизъм с цел запазване на 
финансовата стабилност на Съюза.

(3) Въз основа на член 122, параграф 2
от Договора и въз основа на Регламент 
(ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 
2010 г. относно създаване на 
европейски механизъм за финансово 
стабилизиране, и с цел запазване на 
финансовата стабилност на Съюза се 
дава възможност за предоставяне на 
финансова помощ на държава членка, 
която изпитва сериозни финансови 
затруднения, причинени в следствие 
на глобалната финансова криза.

Or. bg
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Изменение 16
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Решение за изпълнение 2011/77/EС 
на Съвета и Решение за изпълнение 
2011/344/EС на Съвета такава 
финансова помощ бе предоставена на 
Ирландия и Португалия.

(4) С Решение за изпълнение 2011/77/EС 
на Съвета от 7 декември 2010 г. и 
Решение за изпълнение 2011/344/EС на 
Съвета от 30 май 2011 г. такава 
финансова помощ беше предоставена на 
Ирландия и Португалия.

Or. en

Изменение 17
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С Решение 2009/102/EО на Съвета, 
Решение 2009/290/EО на Съвета и 
Решение 2009/459/EО на Съвета такава 
финансова помощ бе предоставена на 
Унгария, Латвия и Румъния. 

(8) С Решение 2009/102/EО на Съвета 
от 4 ноември 2008 г., Решение 
2009/290/EО на Съвета от 20 януари 
2009 г. и Решение 2009/459/EО на 
Съвета от 6 май 2009 г. такава 
финансова помощ беше предоставена на 
Унгария, Латвия и Румъния. 

Or. en

Изменение 18
Danuta Maria Hübner

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) На 11 юли 2011 г. министрите на (9) На 2 февруари 2012 г. 17-те държави 
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финансите на 17-те държави членки от 
еврозоната подписаха договора за 
създаване на Европейски механизъм за 
стабилност (ЕМС). Предвижда се до 
2013 г. ЕМС да поеме задачите, които 
понастоящем се изпълняват от
Европейския инструмент за финансова 
стабилност и европейския механизъм за 
финансово стабилизиране. Поради това 
този бъдещ механизъм следва да бъде 
взет под внимание в настоящия 
регламент.

членки от еврозоната подписаха 
договора за създаване на Европейски 
механизъм за стабилност (ЕМС). 
Предвижда се до юли 2012 г. ЕМС да 
влезе в сила и да поеме задачите, които 
понастоящем се изпълняват от 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност и европейския механизъм за 
финансово стабилизиране. Поради това 
ЕМС следва да бъде взет под внимание 
в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 19
Danuta Maria Hübner

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) В декларацията на членовете на 
Европейския съвет от 30 януари 
2012 г. държавните и 
правителствените ръководители 
определиха увеличаването на 
подкрепата за инфраструктурата от 
страна на Европейската 
инвестиционна банка като спешна 
мярка за прилагане и приканиха 
Съвета, Комисията и Европейската 
инвестиционна банка да разгледат 
възможностите за засилване на 
действията на ЕЦБ в подкрепа на 
растежа, както и да отправят 
подходящи препоръки, включително 
относно начините, по които 
бюджетът на ЕС да послужи като 
лост за укрепване на финансовия 
капацитет на Групата на ЕИБ. 
Настоящият регламент има за цел да 
постави тази покана в контекста на 
управлението на текущата криза.
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Or. en

Изменение 20
Mojca Kleva

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 
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.

(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 изпитаха 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 
дадена оперативна програма. Освен 
това могат също да бъдат 
подкрепени инфраструктурни и 
производствени инвестиции от 
значение за икономическото 
възстановяване, създаването на 
работни места в съответните 
държави членки и постигането на 
съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 21
Crescenzio Rivellini
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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 
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.

(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 всички 
държави членки 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 могат също да бъдат 
подкрепени инфраструктурни 
проекти и проекти на МСП от 
значение в контекста на 
икономическото възстановяване и 
създаването на работни места в 
съответните държави членки.

Or. en

Обосновка

Възможността за създаване на инструмент за споделяне на риска не следва да бъде 
ограничавана до държавите членки, „които отговарят на някое от условията, 
определени в член 77, параграф 2“, т.е. получават финансово подпомагане от някой 
от механизмите на ЕС.

Изменение 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Предложение за регламент – акт за изменение
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Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) За да се предотврати риска от 
това други държави членки да 
попаднат в положение, при което се 
налага да кандидатстват за достъп 
до финансови механизми за 
стабилизиране, следва да бъде 
предвидена дерогация от Пакта за 
стабилност и растеж, която да 
допуска национално съфинансиране на 
проекти, за които се счита, че са от 
особено значение за икономическото 
възстановяване и създаването на 
работни места.

Or. it

Обосновка

Подчертава се необходимостта да се преодолее, в структурно отношение, 
присъщата липса на готово финансиране в много държави членки, с цел да се осигури 
подобрена производителност на разходите, която да премахва необходимостта да се 
прибягва до драстични мерки, които биха могли да подкопаят ресурсите, които са на 
разположение за тези държави членки.

Изменение 23
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се реагира бързо в контекста 
на настоящата икономическа и 
финансова криза, един такъв 
инструмент за споделяне на риска 
следва да се привежда в действие от 
Комисията в съответствие с член 54, 
параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002.

(16) За да се реагира бързо в контекста 
на настоящата икономическа, 
финансова и социална криза, един такъв 
инструмент за споделяне на риска 
следва да се привежда в действие от 
Комисията в съответствие с член 54, 
параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002.

Or. en
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Изменение 24
Danuta Maria Hübner

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Държавата членка, която 
отправя искане до Комисията, за да 
ползва инструмента за споделяне на 
риска, следва да посочи ясно в 
писменото си искане защо счита, че 
изпълнява едно от условията за 
допустимост по член 77, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1083/2006, и 
следва да приложи към своето искане 
информацията, която се изисква 
съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006, 
с цел да докаже посоченото условие за 
допустимост. Държавата членка, 
която отправя искането, следва да 
посочи в него също така програмите, 
съфинансирани от инструменти на 
политиката на сближаване (като 
представи конкретен списък с 
предложените проекти и 
потребностите от финансиране), 
както и частта от средствата за 
такива програми за 2012 и 2013 г., 
които държавата членка иска да 
вземе от програмите, за да ги 
разпредели за инструмента за 
споделяне на риска. Поради това е 
необходимо искането на държавата 
членка да бъде изпратено на 
Комисията най-късно до 
30 септември 2013 г., така че 
Комисията да приеме решение 
относно участието на съответната 
държава членка в инструмент за 
споделяне на риска най-късно до 
31 декември 2013 г. Необходимо е също 
така преди решението на Комисията 
относно искането на държавата 
членка свързаните оперативни 
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програми в рамките на ЕФРР и 
Кохезионния фонд да бъдат 
преразгледани и паралелно изменени в 
съответствие с член 33, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Or. en

Изменение 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Държавата членка, която 
отправя към Комисията искане да 
ползва инструмента за споделяне на 
риска, следва да посочи ясно в 
писменото си искане защо счита, че 
изпълнява едно от условията за 
допустимост по член 77, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1083/2006, и 
следва да приложи към своето искане 
цялата необходима информация, 
която се изисква съгласно този 
регламент, с цел да докаже 
посоченото условие за допустимост. 
За всички операции, които не са били 
предмет на решение на Комисията 
съгласно член 41 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006, държавата членка 
включва в искането си информацията 
съгласно член 40 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006. Искания или части от 
искания, отнасящи се до операции, 
които не попадат в една или няколко 
действащи оперативни програми, 
съфинансирани от Европейския фонд 
за регионално развитие или 
Кохезионния фонд, се изготвят в 
сътрудничество с партньорите, 
посочени в член 11 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006. Държавата членка, 
която отправя искането, следва да 
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посочи в него също така програмите, 
съфинансирани от инструменти на 
политиката на сближаване (като 
представи конкретен списък с 
предложените проекти и 
потребностите от финансиране), 
както и частта от средствата за 
такива програми за 2012 и 2013 г., 
които държавата членка иска да 
разпредели за инструмента за 
споделяне на риска. Поради това е 
необходимо искането на държавата 
членка да бъде изпратено на 
Комисията най-късно до 31 август 
2013 г., така че Комисията да приеме 
решение относно участието на 
съответната държава членка в 
инструмент за споделяне на риска 
най-късно до 31 декември 2013 г. 
Необходимо е също така въз основа на 
решението на Комисията относно 
искането на държавата членка 
свързаните оперативни програми в 
рамките на ЕФРР и Кохезионния 
фонд да бъдат преразгледани и 
изменени в съответствие с член 33, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 7, внесено от докладчика.

Изменение 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16в) Избраните операции, допустими 
за участие в инструмент за споделяне 
на риска, следва да бъдат или големи 
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проекти, които вече са предмет на 
решение на Комисията съгласно 
член 41 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006, или други проекти, 
съфинансирани от ЕФРР или 
Кохезионния фонд и включени в една 
или няколко от техните оперативни 
програми, в случаите, когато за тези 
проекти липсва финансиране по 
отношение на инвестиционните 
разходи, които трябва да бъдат 
поети от частните инвеститори. 
Освен това в зависимост от 
наличността на средства в рамките 
на инструмента за споделяне на риска 
могат да бъдат избрани и операции, 
които допринасят за постигане на 
целите на националната 
стратегическа референтна рамка на 
подалата искането държава членка и 
на стратегическите насоки на 
Общността за сближаване и които 
поради своето естество могат да 
допринасят за подпомагането на 
растежа и засилването на 
икономическото възстановяване. 
Накрая, инструментът за споделяне 
на риска би могъл да се използва и за 
финансиране на операции, които са 
следствие на ново програмиране на 
части или цели оперативни програми, 
съфинансирани от Европейския фонд 
за регионално развитие или 
Кохезионния фонд, като се вземат 
предвид възможностите за 
инвестиции, посочени в Регламент 
(ЕО) № 397/2009 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно 
Европейския фонд за регионално 
развитие по отношение на 
допустимостта на инвестиране в 
енергийна ефективност и енергия от 
възобновяеми източници в 
жилищното строителство и в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 437/2010 за изменение на Регламент 
(ЕО) № 1080/2006 относно 
Европейския фонд за регионално 
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развитие по отношение на 
допустимите интервенции в сектора 
на жилищното строителство в полза 
на маргинализирани общности. 
Финансовите средства, които са 
разпределени за операции, които не 
попадат в една или няколко 
действащи оперативни програми, 
съфинансирани от Европейския фонд 
за регионално развитие или 
Кохезионния фонд, се ограничават до 
сумите, останали на разположение 
след финансиране на операциите, 
които са част от такива оперативни 
програми. 

Or. en

Обосновка

Въз основа н изменение 8, внесено от докладчика. Операциите, които са част от 
оперативни програми в рамките на ЕФРР и Кохезионния фонд, следва да имат 
преференциален достъп до финансиране в рамките на инструмента за споделяне на 
риска. Освен това проектите, които са следствие на ново програмиране на 
оперативни програми, следва да могат да ползват инструмента, като се вземат 
предвид възможностите за инвестиции в областта на енергията от възобновяеми 
източници, енергийната ефективност и социалните жилища, които могат да 
допринесат за постигането на целите на „Европа 2020“.

Изменение 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16д) Комисията следва да провери 
дали предоставената от държавата 
членка информация е вярна и 
съответно искането на държавата 
членка е обосновано, както и да бъде 
оправомощена в срок от четири 
месеца да приеме решение относно 
реда и условията за участие в 
инструмента за споделяне на риска на 
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подалата искане държава членка. При 
все това следва да се гарантира, че 
само проекти, чието положително 
въздействие върху местната 
икономика и пазар на труда е 
доказуемо и за които е взето 
положително решение за 
финансиране съответно от ЕИБ, от 
национални или международни 
структури от публичния сектор или 
от частноправни субекти, 
натоварени със задължения по 
предоставяне на обществена услуга, 
се приемат за допустими за 
финансиране от създаден 
инструмент за споделяне на риска. За 
целите на прозрачността и правната 
сигурност решението на Комисията 
следва да се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Въз основа н изменение 10, внесено от докладчика. Следва да се гарантира, че 
проектите, които ползват инструмента за споделяне на риска, имат положителен 
принос за развитието на местната икономика и пазар на труда.

Изменение 28
Mojca Kleva

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16е) Поради свързаните с 
управлението на кризата цел и 
естество на инструмента за 
споделяне на риска, който се въвежда 
с настоящия регламент, както и 
поради безпрецедентната криза на 
международните пазари и 
икономическия спад, които сериозно 
нарушиха финансовата стабилност 
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на няколко държави членки и налагат 
бърза реакция с цел противодействие 
на последиците за реалната 
икономика, пазара на труда и 
гражданите, е целесъобразно 
настоящият регламент да влезе в 
сила от деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16ж) В съответствие с Регламент 
(ЕО) № 397/2009 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно 
Европейския фонд за регионално 
развитие по отношение на 
допустимостта на инвестиране в 
енергийна ефективност и енергия от 
възобновяеми източници в 
жилищното строителство и в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 437/2010 за изменение на Регламент 
(ЕО) № 1080/2006 относно 
Европейския фонд за регионално 
развитие по отношение на 
допустимите интервенции в сектора 
на жилищното строителство в полза 
на маргинализирани общности, както 
и предвид точка 1.1.3 от Решение на 
Съвета 2006/702/ЕО относно 
стратегическите насоки на 
Общността за сближаване, на 
проектите за интервенции в сектора 
на жилищното строителство в полза 
на маргинализирани общности и на 
проектите за насърчаване на 
енергийната ефективност, като 
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например в строителството, 
разпространението на неенергоемки 
развойни модели и енергия от 
възобновяеми източници, които 
могат да осигурят на съответните 
държави членки водеща позиция и по 
този начин да укрепят тяхната 
конкурентоспособност, като 
същевременно допринасят за 
постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, следва да се 
дава преференциален достъп до 
финансиране чрез инструмент за 
споделяне на риска.

Or. en

Изменение 30
Danuta Maria Hübner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 36 се вмъква следният 
параграф 2a:

(2) Създава се следният член:

„Член 36а
Инструмент за споделяне на риска

1. За целите на настоящия член 
„инструмент за споделяне на риска“ 
означава финансов инструмент 
(заеми, гаранции, както и други 
финансови механизми), който 
гарантира пълно или частично 
покриване на определен риск, по 
целесъобразност срещу договорено 
възнаграждение.

„2a. Държавите членки, които отговарят 
на някое от условията, определени в 

2. Държавите членки, които отговарят 
на някое от условията, определени в 
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член 77, параграф 2, могат да внесат 
част от разпределените финансови 
средства, посочени в член 19 и член 20, 
в инструмент за споделяне на риска, 
който се създава от Комисията в 
съгласие с Европейската инвестиционна 
банка, с национални или международни 
структури от публичния сектор или с 
частноправни субекти, натоварени със 
задължения по предоставяне на 
обществена услуга, при осигуряване на
достатъчни гаранции, така както е 
посочено в член 54, параграф 2, буква в) 
от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002, при подобен ред и условия 
на тези, които се прилагат за 
Европейската инвестиционна банка и от 
нея, за покриване на средствата, 
заделени за провизии и капитал за заеми 
и гаранции, както и други финансови 
механизми, предоставяни чрез 
инструмента за споделяне на риска.

член 77, параграф 2, могат да внесат 
част от разпределените финансови 
средства, посочени в член 19 и член 20, 
в инструмент за споделяне на риска, 
който се създава от Комисията в 
съгласие с Европейската инвестиционна 
банка, с национални или международни 
структури от публичния сектор или с 
частноправни субекти, натоварени със 
задължения по предоставяне на 
обществена услуга, при осигуряване на 
достатъчни гаранции така, както е 
посочено в член 54, параграф 2, буква в) 
от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002, при подобен ред и условия 
на тези, които се прилагат за 
Европейската инвестиционна банка и от 
нея, за покриване на средствата, 
заделени за провизии и капитал за заеми 
и гаранции, както и други финансови 
механизми, предоставяни чрез 
инструмента за споделяне на риска.

3. Споразумението за 
сътрудничество, посочено в 
параграф 2, съдържа по-конкретно 
правила относно:
а) общия размер на участието на 
Съюза и графика за предоставянето 
му;
б) условията по доверителната 
сметка, определени от субекта, 
изпълнител на обществена поръчка;
в) критериите за допустимост за 
използване на вноската на Съюза, 
подробностите за точното споделяне 
на риска (включително коефициент 
на ливъридж), които се осигуряват 
от субекта, изпълнител на 
обществена поръчка, и 
предоставените от него гаранции;
г) ценообразуването на инструмента 
въз основа на рисковия марж и 
покритието на всички 
административни разходи по 
инструмента;
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д) прилагането и процедурата за 
одобрение на проектните 
предложения, обхванати от 
инструмента;
е) срока на наличност на 
инструмента и изискванията за 
докладване.
Точното споделяне на риска 
(коефициентът на ливъридж), което 
се предприема в споразумението за 
сътрудничество от субекта, 
изпълнител на обществена поръчка, 
има за цел да възлиза, като средна 
стойност, най-малко на 1,5 пъти от 
размера на вноската на Съюза в 
инструмента за споделяне на риска.
Плащанията към инструмента за 
споделяне на риска се извършват на 
траншове в съответствие с 
планираното използване на 
инструмента за споделяне на риска 
при предоставяне на заеми и гаранции 
за финансирането на специфични 
операции.

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.

4. Инструментът за споделяне на 
риска се използва за финансиране на 
операции, съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално 
развитие или Кохезионния фонд, по 
отношение на – чрез дерогация от 
член 54, параграф 5 –
инвестиционните разходи, които не 
могат да се разглеждат като 
допустими разходи съгласно член 55 
или като публични разходи съгласно 
определението в член 2, параграф 5, в 
съответствие с правилата на ЕС 
относно държавните помощи.

Той може също така да се използва за 
финансиране на операции, които 
допринасят за постигането на 
целите на националната 
стратегическа референтна рамка на 
държавата членка, подала искането, 
и на стратегическите насоки на 
Общността относно сближаването1
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и които осигуряват най-голяма 
добавена стойност на стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж.

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.

5. Инструментът за споделяне на риска 
се привежда в действие от Комисията в 
рамките на непрякото централизирано 
управление в съответствие с 
разпоредбите на член 54 и член 56 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. 

Плащанията към инструмента за 
споделяне на риска се извършват на 
траншове в съответствие с 
планираното използване на 
инструмента за споделяне на риска 
при предоставяне на заеми и гаранции 
за финансирането на специфични 
операции.

6. Отговарящата на условията за 
финансиране държава членка, която 
иска да ползва инструмента за 
споделяне на риска, подава писмено 
искане до Комисията не по-късно от 
31 август 2013 г. В своето искане 
държавата членка предоставя 
цялата необходима информация, за да 
се установи:
а) че тя отговаря на едно от 
условията, посочени в член 77, 
параграф 2, буква а), б) или в), чрез 
позоваване на решение на Съвета или 
на друг правен акт, доказващ този 
факт;
б) списъкът на програми, 
съфинансирани от ЕФРР или от 
Кохезионния фонд, и частта от 
средствата за такива програми за 
2012 и 2013 г., които държавата 
членка иска да вземе от програмите, 
за да ги разпредели за инструмента за 
споделяне на риска;
в) списъкът на предложени проекти 
съгласно параграф 4 и частта от 
средствата за 2012 и 2013 г., които 
държавата членка иска да вземе от 
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програмите, за да ги разпредели за 
инструмента за споделяне на риска;
г) наличната сумата, която се 
използва изключително в нейна полза, 
в рамките на финансовите средства 
за политиката й на сближаване в 
съответствие с член 18, параграф 2, и 
посочване на сумата, която би могла 
да бъде заделена за целите на 
инструмента за споделяне на риска 
изключително от бюджетните 
кредити за поети задължения на ЕС, 
които остава да бъдат изпълнени 
през 2012 и 2013 г. в съответствие с 
член 75, параграф 1;

Съответната държава членка 
отправя искане до Комисията, която
приема решение посредством акт за 
изпълнение, описвайки системата, която 
е установена, за да се гарантира, че 
наличната сумата се използва 
изключително в полза на държавата 
членка, която я е предоставила в 
рамките на финансовите средства, 
разпределени за политиката на 
сближаване в съответствие с член 18, 
параграф 2, както и реда и условията, 
приложими за такъв инструмент за 
споделяне на риска. Тези ред и условия 
се отнасят най-малко за следното:

7. Комисията – след извършване на 
проверка дали искането на 
държавата членка е основателно –
приема в срок от четири месеца
решение посредством акт за 
изпълнение, описвайки системата, която 
е установена, за да се гарантира, че 
наличната сумата се използва 
изключително в полза на държавата 
членка, която я е предоставила в 
рамките на финансовите средства, 
разпределени за политиката на 
сближаване в съответствие с член 18, 
параграф 2, както и конкретните ред и 
условия за участието на подалата 
искането държава членка в 
инструмента за споделяне на риска. 
Конкретните ред и условия се отнасят 
по-специално за следното:

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

а) проследяването и отчитането, 
информацията относно използването на 
средствата, условията на плащане и 
системите за мониторинг и контрол; 

б) структурата на таксите и други 
административни и управленски 
разходи.

б) структурата на таксите и други 
административни и управленски 
разходи;
в) индикативен списък на допустими 
проекти за финансиране, както и
г) максималния размер на вноската на 
Съюза, който може да бъде 
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разпределен за инструмента за 
споделяне на риска от отпуснатите 
финансови средства на държавите 
членки, и вноските за практическото 
прилагане.
Решението на Комисията се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.
Когато взема решение по отношение 
на искане на държава членка, 
Комисията гарантира, че само 
проекти, за които е взето 
положително решение за 
финансиране от ЕИБ, от национални 
или международни структури от 
публичния сектор или от 
частноправни субекти, натоварени 
със задължения по предоставяне на 
обществена услуга, се приемат за 
допустими за финансиране чрез 
създаден инструмент за споделяне на 
риска.
8. Решението на Комисията, посочено 
в параграф 7, се предшества от 
преразглеждане на съответните 
оперативни програми по ЕФРР и 
Кохезионния фонд в съответствие с 
член 33, параграф 2.

Разпределените финансови средства за 
инструмента за споделяне на риска са 
строго ограничени и не създават
условни пасиви за бюджета на Съюза 
или за съответната държава членка.

9. Разпределените финансови средства 
за инструмента за споделяне на риска са 
строго ограничени и не надвишават 
10 % от общия индикативен размер 
на разпределените средства за 
подалата искането държава членка за 
периода 2007—2013 г. по отношение 
на ЕФРР и Кохезионния фонд, който е 
бил одобрен в съответствие с член 28, 
параграф 3, буква б). Разпределените 
финансови средства, отпуснати за 
проекти съгласно параграф 4, алинея 2 
от настоящия член, са ограничени до 
сумите, останали на разположение 
след финансиране на операциите, 
посочени в параграф 4, алинея 1. Извън 
общата вноска на Съюза в 
инструмента за споделяне на риска, 



PE483.747v01-00 22/33 AM\894215BG.doc

BG

одобрена в посоченото в параграф 7 
решение, участието на Съюза в 
инструмент за споделяне на риска не 
създава допълнителни условни пасиви 
нито за бюджета на Съюза, нито за 
съответната държава членка.

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.“

10. Всички постъпили обратно 
средства или 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,
посочени в член 77, параграф 2, 
букви а), б) и в). Ако държавата членка 
вече не отговаря на никое от 
посочените условия, останалата сума
или постъпилите обратно средства 
се разглеждат 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.“

Or. en

Изменение 31
Crescenzio Rivellini

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



AM\894215BG.doc 23/33 PE483.747v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 36 се вмъква следният 
параграф 2a:

(2) В член 36 се вмъква следният 
параграф 2a:

„2a. Държавите членки, които 
отговарят на някое от условията, 
определени в член 77, параграф 2, 
могат да внесат част от разпределените 
финансови средства, посочени в член 19 
и член 20, в инструмент за споделяне на 
риска, който се създава от Комисията в 
съгласие с Европейската инвестиционна 
банка, с национални или международни 
структури от публичния сектор или с 
частноправни субекти, натоварени със 
задължения по предоставяне на 
обществена услуга, при осигуряване на 
достатъчни гаранции, така както е 
посочено в член 54, параграф 2, буква в) 
от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002, при подобен ред и условия 
на тези, които се прилагат за 
Европейската инвестиционна банка и от 
нея, за покриване на средствата, 
заделени за провизии и капитал за заеми 
и гаранции, както и други финансови 
механизми, предоставяни чрез 
инструмента за споделяне на риска.

„2a. Държавите членки могат да внесат 
част от разпределените финансови 
средства, посочени в член 19 и член 20, 
в инструмент за споделяне на риска, 
който се създава от Комисията в 
съгласие с Европейската инвестиционна 
банка, с национални или международни 
структури от публичния сектор или с 
частноправни субекти, натоварени със 
задължения по предоставяне на 
обществена услуга, при осигуряване на 
достатъчни гаранции, така както е 
посочено в член 54, параграф 2, буква в) 
от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002, при подобен ред и условия 
на тези, които се прилагат за 
Европейската инвестиционна банка и от 
нея, за покриване на средствата, 
заделени за провизии и капитал за заеми 
и гаранции, както и други финансови 
механизми, предоставяни чрез 
инструмента за споделяне на риска.

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. 

Посочените инструменти за 
споделяне на риска се използват
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 на проекти, свързани с 
инфраструктурата и с малките и 
средните предприятия, които са от 
значение в контекста на 
икономическото възстановяване и 
създаването на работни места в 
съответните държави членки.

Инструментът за споделяне на риска се 
привежда в действие от Комисията в 
рамките на непрякото централизирано
управление в съответствие с 

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

разпоредбите на член 54, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. 

Плащанията към инструмента за 
споделяне на риска се извършват на 
траншове в съответствие с планираното 
използване на инструмента за споделяне 
на риска при предоставяне на заеми и 
гаранции за финансирането на 
специфични операции.

Плащанията към инструмента за 
споделяне на риска се извършват на 
траншове в съответствие с планираното 
използване на инструмента за споделяне 
на риска при предоставяне на заеми и 
гаранции за финансирането на 
специфични операции.

Съответната държава членка
отправя искане до Комисията, която 
приема решение посредством акт за 
изпълнение, описвайки системата, която 
е установена, за да се гарантира, че 
наличната сумата се използва 
изключително в полза на държавата 
членка, която я е предоставила в 
рамките на финансовите средства, 
разпределени за политиката на 
сближаване в съответствие с член 18, 
параграф 2, както и реда и условията, 
приложими за такъв инструмент за 
споделяне на риска. Тези ред и условия 
се отнасят най-малко за следното:

По искане на съответната държава 
членка Комисията приема решение, в 
съответствие с искането на 
съответната държава членка,
посредством акт за изпълнение, 
описвайки системата, която е 
установена, за да се гарантира, че 
наличната сумата се използва 
изключително в полза на държавата 
членка, която я е предоставила в 
рамките на финансовите средства, 
разпределени за политиката на 
сближаване в съответствие с член 18, 
параграф 2, както и реда и условията, 
приложими за такъв инструмент за 
споделяне на риска. Тези ред и условия 
се отнасят най-малко за следното:

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

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

б) структурата на таксите и други 
административни и управленски 
разходи. 

б) структурата на таксите и други 
административни и управленски 
разходи. 

Разпределените финансови средства за 
инструмента за споделяне на риска са 
строго ограничени и не създават 
условни пасиви за бюджета на Съюза 
или за съответната държава членка.

Разпределените финансови средства за 
инструмента за споделяне на риска са 
строго ограничени и не създават 
условни пасиви за бюджета на Съюза 
или за съответната държава членка.

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 

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 до 
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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.“

края на програмния период 2007—2013 
г. или ще се разглеждат 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.“

Or. en

Обосновка

В контекста на настоящата икономическа криза всички държави членки изпитват 
затруднения да привличат частен капитал, за да допълват понастоящем 
ограничените публични финансови ресурси. Поради тази причина предложението 
следва да се прилага не само за страните, подпомагани финансово от ЕС, но и за 
всички държави членки. Включването на други инфраструктурни проекти (както се 
предлага в обяснителния меморандум на Комисията) и на малките и средните 
предприятия би позволило да се избегне необходимостта от изменение на 
съответните оперативни програми.

Изменение 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 36 се вмъква следният
параграф 2a:

(2) Вмъква се следният член:

„Член 36а
Инструмент за споделяне на риска
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1. За целите на настоящия член 
инструмент за споделяне на риска 
означава финансов инструмент 
(заеми, гаранции, както и други 
финансови механизми), който 
гарантира пълно или частично 
покриване на определен риск, по 
целесъобразност срещу договорено 
възнаграждение.

„2a. Държавите членки, които отговарят 
на някое от условията, определени в 
член 77, параграф 2, могат да внесат 
част от разпределените финансови 
средства, посочени в член 19 и член 20, 
в инструмент за споделяне на риска, 
който се създава от Комисията в 
съгласие с Европейската инвестиционна 
банка, с национални или международни 
структури от публичния сектор или с 
частноправни субекти, натоварени със 
задължения по предоставяне на 
обществена услуга, при осигуряване на 
достатъчни гаранции, така както е 
посочено в член 54, параграф 2, буква в) 
от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002, при подобен ред и условия 
на тези, които се прилагат за 
Европейската инвестиционна банка и от 
нея, за покриване на средствата, 
заделени за провизии и капитал за заеми 
и гаранции, както и други финансови 
механизми, предоставяни чрез 
инструмента за споделяне на риска.

2. Държавите членки, които отговарят 
на някое от условията, определени в 
член 77, параграф 2, букви а), б) и в),
могат да внесат част от разпределените 
финансови средства, посочени в член 19 
и член 20, в инструмент за споделяне на 
риска, който се създава със 
споразумение за сътрудничество, 
сключено от Комисията с Европейската 
инвестиционна банка, с национални или 
международни структури от публичния 
сектор или с частноправни субекти, 
натоварени със задължения по 
предоставяне на обществена услуга, при 
осигуряване на достатъчни гаранции, 
така както е посочено в член 54, 
параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002, при подобен ред 
и условия на тези, които се прилагат за 
Европейската инвестиционна банка и от 
нея (наричани по-долу „субект,
изпълнител на обществена поръчка“),
за покриване на средствата, заделени за 
провизии и капитал за заеми и гаранции, 
както и други финансови механизми, 
предоставяни чрез инструмента за 
споделяне на риска.

3. Споразумението за 
сътрудничество, посочено в параграф 
2, съдържа по-конкретно правила 
относно следното: 
а) общия размер на участието на 
Съюза и графика за предоставянето 
му;
б) условията по доверителната 
сметка, определени от субекта, 
изпълнител на обществена поръчка;
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в) критериите за допустимост за 
използване на участието на Съюза, 
подробностите за точното споделяне 
на риска (включително коефициент 
на ливъридж), които се осигуряват 
от субекта, изпълнител на 
обществена поръчка, и 
предоставените от него гаранции;
г) ценообразуването на инструмента 
въз основа на рисковия марж и 
покритието на всички 
административни разходи по 
инструмента;
д) процедурата за кандидатстване и 
одобрение на проектните 
предложения, обхванати от 
инструмента, включително анализ на 
разходите и ползите, който включва 
оценка на риска и предвидимото 
въздействие върху съответния сектор 
и върху социално-икономическото 
положение на държавата членка 
и/или региона;
е) срока на наличност на 
инструмента и изискванията за 
докладване.
Точното споделяне на риска 
(коефициентът на ливъридж), което 
се предприема в споразумението за 
сътрудничество от субекта, 
изпълнител на обществена поръчка, 
има за цел да възлиза, като средна 
стойност, най-малко на 1,5 пъти от 
размера на участието на Съюза в 
инструмента за споделяне на риска.
Плащанията към инструмента за 
споделяне на риска се извършват на 
траншове в съответствие с 
планираното използване на 
инструмента за споделяне на риска
при предоставяне на заеми и гаранции 
за финансирането на специфични 
операции.

Посоченият инструмент за споделяне 
на риска се използва изключително за 

4. Инструментът за споделяне на 
риска се използва за финансиране на 
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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.

операции, съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално 
развитие или Кохезионния фонд, по 
отношение на – чрез дерогация от член 
54, параграф 5 – инвестиционните 
разходи, които не може да се 
разглеждат като допустими разходи 
съгласно член 55 или като публични 
разходи съгласно определението в 
член 2, параграф 5, в съответствие с 
правилата на ЕС относно 
държавните помощи.

Той може също така да се използва за 
финансиране на операции, които 
допринасят за постигането на 
целите на националната 
стратегическа референтна рамка на 
държавата членка, подала искането, 
и на стратегическите насоки на 
Общността относно сближаването1, 
и придават най-голяма добавена 
стойност на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.
Той може също така да се използва за 
финансиране на операции, които са 
резултат от препрограмирането на 
цяла оперативна програма или части 
от оперативна програма, 
съфинансирана от Европейския фонд 
за регионално развитие или 
Кохезионния фонд, като се вземат 
предвид възможностите за 
инвестиции, установени в Регламент 
(ЕО) № 397/2009 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно 
Европейския фонд за регионално 
развитие по отношение на 
допустимостта на инвестиране в 
енергийна ефективност и енергия от 
възобновяеми източници в 
жилищното строителство и в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
437/2010 за изменение на Регламент 
(ЕО) № 1080/2006 относно 
Европейския фонд за регионално 
развитие по отношение на 
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допустимите интервенции в сектора 
на жилищното строителство в полза 
на маргинализирани общности.

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.

5. Инструментът за споделяне на риска 
се привежда в действие от Комисията в 
рамките на непрякото централизирано 
управление в съответствие с 
разпоредбите на член 54 и член 56, 
параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002. 

Плащанията към инструмента за 
споделяне на риска се извършват на 
траншове в съответствие с 
планираното използване на 
инструмента за споделяне на риска 
при предоставяне на заеми и гаранции 
за финансирането на специфични 
операции.

6. Отговарящата на условията за 
финансиране държава членка, която 
иска да се възползва от инструмента 
за споделяне на риска, подава писмено 
искане до Комисията не по-късно от 
31 август 2013 г. В своето искане 
държавата членка предоставя 
цялата необходима информация, за да 
се установи:
а) че тя отговаря на едно от 
условията, посочени в член 77, 
параграф 2, буква а), б) или в), чрез 
позоваване на решение на Съвета или 
на друг правен акт, доказващ този 
факт;
б) списъкът на програми, 
съфинансирани от Европейския фонд 
за регионално развитие или от 
Кохезионния фонд, и частта от 
средствата за такива програми за 
2012 г. и 2013 г., които държавата 
членка иска да преразпредели към 
инструмента за споделяне на риска;
в) списъкът на предложени проекти 
съгласно параграф 4 и частта от 
средствата за 2012 г. и 2013 г., които 
държавата членка иска да 
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преразпредели към инструмента за 
споделяне на риска;
г) наличната сумата, която се 
използва изключително в нейна полза, 
в рамките на финансовите средства 
за политиката й на сближаване в 
съответствие с член 18, параграф 2, и 
посочване на сумата, която би могла 
да бъде заделена за целите на 
инструмента за споделяне на риска 
изключително от бюджетните 
задължения на ЕС, които остава да 
бъдат изпълнявани през 2012 г. и 
2013 г. в съответствие с член 75, 
параграф 1;
д) за всички операции, които не са 
били предмет на решение на 
Комисията съгласно член 41, 
информацията, която се изисква в 
член 40;
е) за искания или части от искания 
във връзка с операции, които не 
попадат в рамките на една или повече 
оперативни програми, съфинансирани 
от Европейския фонд за регионално 
развитие или от Кохезионния фонд, 
доказателство, че искането е 
изготвено в сътрудничество с 
партньорите, посочени в член 11.

Съответната държава членка 
отправя искане до Комисията, която
приема решение посредством акт за 
изпълнение, описвайки системата, която 
е установена, за да се гарантира, че 
наличната сумата се използва 
изключително в полза на държавата 
членка, която я е предоставила в 
рамките на финансовите средства, 
разпределени за политиката на 
сближаване в съответствие с член 18, 
параграф 2, както и реда и условията, 
приложими за такъв инструмент за 
споделяне на риска. Тези ред и условия
се отнасят най-малко за следното:

7. Комисията – след като провери в 
контекста на предоставената от 
държавата членка информация дали 
искането е основателно – приема в 
срок от четири месеца решение 
посредством акт за изпълнение, 
описвайки системата, която е 
установена, за да се гарантира, че 
наличната сумата се използва 
изключително в полза на държавата 
членка, която я е предоставила в 
рамките на финансовите средства, 
разпределени за политиката на 
сближаване в съответствие с член 18, 
параграф 2, както и конкретните ред и 
условия за участието на държавата 
членка, подала искането, в 
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инструмента за споделяне на риска.
Конкретните ред и условия включват 
по-специално следното:

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

а) проследяването, демократичния 
контрол и отчитането, информацията 
относно използването на средствата, 
условията на плащане и системите за 
мониторинг и контрол; 

б) структурата на таксите и други 
административни и управленски 
разходи.

б) структурата на таксите и други 
административни и управленски 
разходи;
в) индикативен списък на допустими 
проекти за финансиране, както и

г) максималния размер на участието 
на Съюза, който може да бъде 
разпределен към инструмента за 
споделяне на риска от отпуснатите 
финансови средства на държавите 
членки, и вноските за практическото 
прилагане.
Решението на Комисията се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.
Когато взема решение по отношение 
на искане на държава членка, 
Комисията гарантира, че само 
проекти с доказано положително 
въздействие върху местните 
икономики и местния пазар на труда, 
за които е взето положително 
решение за финансиране от ЕИБ, от 
национални или международни 
структури от публичния сектор или 
от частноправни субекти, 
натоварени със задължения по 
предоставяне на обществена услуга, 
се приемат за допустими за 
финансиране със създадения 
инструмент за споделяне на риска.
8. Решението на Комисията, посочено 
в параграф 7, се предшества от 
преразглеждане на съответните 
оперативни програми по Европейския 
фонд за регионално развитие и 
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Кохезионния фонд в съответствие с 
член 33, параграф 2.

Разпределените финансови средства за 
инструмента за споделяне на риска са 
строго ограничени и не създават
условни пасиви за бюджета на Съюза
или за съответната държава членка.

9. Разпределените финансови средства 
за инструмента за споделяне на риска са 
строго ограничени и не надвишават 
10 % от общия индикативен размер 
на разпределените средства за 
държавата членка, подала искането, 
за периода 2007–2013 г. по отношение 
на Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд, който 
е бил одобрен в съответствие с член 
28, параграф 3, буква б). 
Разпределените финансови средства, 
отпуснати за проекти съгласно 
параграф 4, алинея 2 от настоящия 
член, са ограничени до сумите, 
останали на разположение след 
финансиране на операциите, посочени 
в параграф 4, алинея 1. Извън общото 
участие на Съюза в инструмента за 
споделяне на риска, одобрено в
посоченото в параграф 7 решение, 
участието на Съюза в инструмента 
за споделяне на риска не създава 
допълнителни условни пасиви за 
бюджета на Съюза или за съответната 
държава членка.

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 

10. 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,
посочени в член 77, параграф 2, букви 
а), б) и в). Ако държавата членка вече не 
отговаря на никое от посочените 
условия, останалата сума 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 
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година към финансовите средства, 
разпределени за съответната държава 
членка по линия на политиката на 
сближаване.“

добавят през следващата година към 
финансовите средства, разпределени за 
съответната държава членка по линия на 
политиката на сближаване.“

_______________
1 Вж. Решение на Съвета 
№ 2006/702/EО от 6 октомври 2006 
година относно стратегическите 
насоки на Общността за сближаване, 
ОВL 291, 21.10.2006 г., стр.11.“

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 13, внесено от докладчика. Следва да се предотвратят 
проектите с отрицателно социално-икономическо въздействие и да се прилага 
принципът на партньорство и демократичен контрол. Проектите, които се 
възползват от инструмент за споделяне на риска и които досега са били част от 
програми в рамките на политиката на сближаване, не следва да бъдат изключвани от 
тези програми. Проектите, които са резултат от препрограмирането на оперативни 
програми, следва да бъдат допустими, като се има предвид инвестирането в енергия 
от възобновяеми източници, енергийна ефективност и социално жилищно 
строителство.


