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КРАТКА ОБОСНОВКА

В резултат от икономическата и финансова криза равнището на инвестициите в ЕС 
намаля с 15 % спрямо върховата си стойност от 2007 г. Вследствие на това са 
възпрепятствани икономическото възстановяване, създаването на работни места, 
дългосрочният икономически растеж и конкурентоспособността. Липсата на 
достатъчно инвестиции представлява допълнителен риск във връзка с постигането на 
целите, поставени в стратегията „Европа 2020“, особено водещата цел за 75 % заетост 
при възрастовата група 24 – 64 г. до 2020 г. През третото тримесечие на 2014 г. 
равнището на безработицата в ЕС-28 все още беше високо – 9,7 %. Освен това 
прекалено много млади европейци се приближават до границата на бедността. 
Държавите членки обаче не успяват да използват ефективно европейските фондове, и 
по-специално инициативата за младежка заетост. 
Въпреки положителното въздействие на политиката на сближаване, настоящите усилия 
за засилване на растежа и повишаване на заетостта не са достатъчно резултатни. 
Поради това е налице неотложна необходимост от една нова инициатива с допълващ 
характер, насочена към постигането на растеж и създаването на работни места. В тази 
връзка следва да приветстваме предложението за създаване на европейски фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ), който има потенциала да осигури, във 
взаимодействие с други инструменти, бърз икономически стимул.  
Емпиричните данни показват, че е налице тясна връзка между безработицата и 
равнището на инвестициите, и следва да очакваме, че този фонд, ако е добре 
структуриран и управляван, ще осигури така необходимото повишаване на заетостта в 
средносрочен и дългосрочен план. Очаква се фондът да мобилизира 315 милиарда евро 
за три години и вследствие на това да доведе, пряко и непряко, до създаването на 
допълнителни 1,3 милиона работни места. Потенциалното въздействие на фонда върху 
заетостта ще зависи от много фактори, особено от неговите възможности да подпомага 
проекти с потенциал за създаване на работни места, от степента, до която ще бъде 
генериран частен капитал, от неговата съвместимост с други действащи инструменти, 
както и от навременното освобождаване на средства и предприемането на 
допълнителни мерки по отношение на пазарите на труда.

Потенциал за създаване на работни места

Основното предназначение на проектите, финансирани в рамките на ЕФСИ, следва да 
бъде създаването на растеж и на устойчиви и висококачествени работни места. Това 
следва да бъде основният ръководен принцип на разглеждания регламент. С цел да се 
оцени функционирането следва да извърши обстоен анализ на броя и на качеството на 
работните места, създадени в резултат от дейността на фонда, като се постави особен 
акцент върху спазването на реда и условията за заетост при създадените работни места. 
Този анализ следва да послужи и като полезен инструмент в случай на бъдещо 
преразглеждане на ЕФСИ.
С цел да не се отслабва потенциалът за създаване на работни места, държавите членки 
следва да насърчават активни политики за пазара на труда, за да гарантират, че 
уменията на тяхната работна сила могат да се приспособяват към потребностите на 
отраслите с голям инвестиционен потенциал. В тази връзка е от голямо значение 
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провеждането на реформите на публичните служби по заетостта (ПСЗ) и на 
европейския портал за професионална мобилност (EURES).

Подпомагане на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация

Базираните в ЕС малки и средни предприятия (МСП) представляват 99 % от общия 
брой предприятия в ЕС, като осигуряват заетост на над 90 милиона души и на тях се 
дължат 85 % от ръста на броя на работните места в последно време. Поради това те 
разполагат с голям потенциал за създаване на работни места, който следва да бъде 
укрепен. Успехът на ЕФСИ ще зависи от степента на готовност на частния сектор да 
инвестира, така че следва да бъдат създадени максимално големи стимули за частния 
сектор. Фондът следва да бъде структуриран по такъв начин, че да бъдат избегнати 
ситуации, при които проектите биха били финансирани при всички случаи.  Поради 
това следва да се отдава приоритет на проекти със сравнително висок риск, както и на 
проекти, при които е налице потенциал да станат икономически жизнеспособни в 
резултат на финансирането от ЕФСИ.

Събиране на допълнителни средства

След така необходимия период на фискална консолидация настъпи моментът 
европейските държави да инвестират. За да се извлече възможно най-голяма полза от 
инвестиционния потенциал на фонда и, в резултат на това, да се създадат възможно 
най-много работни места, се нуждаем от въвеждането на стимули за финансово участие 
на държавите членки в ЕФСИ.   Поради това финансовите вноски в ЕФСИ от страна на 
държавите членки, включително евентуалното участие в инвестиционни платформи, 
следва да не се взема предвид от Комисията при определянето на фискалните корекции 
съгласно превантивната или корективната част от Пакта. 

Връзка с други действащи инструменти

Успехът на ЕФСИ ще зависи също така и от възможността той да съществува 
съвместно с вече действащите финансови инструменти в Европа, например 
европейските структурни и инвестиционни фондове, и да ги укрепва. С цел максимално 
оползотворяване на потенциала за създаване на работни места на въпросните 
финансови инструменти следва да съществува възможност, от една страна, за 
използване на европейските структурни фондове, които да участват във финансирането 
на проекти по ЕФСИ, и, от друга страна, да се използва ЕФСИ за съфинансирането на 
проекти, които са допустими съгласно намесата в рамките на европейската структурна 
политика. 

Допълнителни мерки

За да се осигури функционирането на ЕФСИ, Европейската комисия ще предприеме и 
подкрепи допълнителни мерки за осигуряване на по-висока степен на предвидимост в 
регулаторно отношение и ще премахне пречките за извършване на инвестиции, като по 
този начин ще превърне Европа в по-привлекателно място за инвестиране. 
Освен това при метода за подбор на инвестиционни проекти следва да се отчитат също 
така и различната степен на развитие на националните финансови пазари и тяхната 
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стабилност, което ще влияе пряко на възможностите за използване на фонда в 
държавите членки. Така ще се гарантира разпределението на финансовите ресурси в 
целия ЕС, включително в  държавите, които са засегнати най-тежко от кризата. 

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са общи действия за 
излизане от порочния кръг, създаден от 
липсата на инвестиции. Структурните 
реформи и фискалната отговорност са 
необходими предпоставки за 
стимулиране на инвестициите. Наред с 
подема в инвестиционното 
финансиране, тези условия могат да 
допринесат за създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти допринасят 
за увеличаване на заетостта и 
търсенето и водят до трайно 
повишаване на потенциала за растеж.

(2) Необходими са общи действия за 
излизане от порочния кръг, създаден от 
липсата на инвестиции. Структурните 
реформи и фискалната отговорност са 
необходими предпоставки за 
стимулиране на инвестициите. Наред с 
подема в инвестиционното 
финансиране, тези условия могат да 
допринесат за създаване на благотворно 
взаимодействие в случаите, когато 
инвестиционните проекти, в 
средносрочен и дългосрочен план,
създават заетост и търсене и ги 
подпомагат и водят до трайно 
повишаване на потенциала за растеж.

Or. en

Обосновка

В резултат от икономическата и финансова криза равнището на инвестициите в ЕС 
намаля с около 15 % спрямо върховата си стойност от 2007 г., което възпрепятства 
икономическото възстановяване и създава високо равнище на безработица. Поради 
това една от основните цели на европейския фонд за стратегически инвестиции 
следва да бъде подпомагането на проекти, които имат голям потенциал за създаване 
на работни места. Това следва да бъде един от водещите принципи на 
предложението за регламент като цяло.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Целта за стратегически 
инвестиции за насърчаване на 
устойчивия растеж следва да бъде 
следвана успоредно с целта за 
създаване на работни места в 
средносрочен и дългосрочен план, 
като се зачитат правният ред и 
условия за заетост в държавите 
членки.  

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 
за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 
Европейската инвестиционна банка 
(наричана по-нататък „ЕИБ“) също така 
засили действията си за насърчаване и 
популяризиране на инвестициите в 
рамките на Съюза, отчасти и чрез 
увеличение на капитала през януари 
2013 г. Необходими са по-нататъшни 
действия, за да се гарантира, че са взети 
под внимание нуждите от инвестиции 
на Съюза и че наличната на пазара 
ликвидност се използва ефективно и е 
насочена към финансиране на 
жизнеспособни инвестиционни проекти.

(4) По време на икономическата и 
финансова криза Съюзът положи усилия 
за насърчаване на растежа, по-
специално чрез инициативи по 
стратегията „Европа 2020“, която 
утвърди подхода за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, за 
съжаление с недостатъчно силно 
въздействие върху равнищата на 
заетост и бедност. Европейската 
инвестиционна банка (наричана по-
нататък „ЕИБ“) също така засили 
действията си за насърчаване и 
популяризиране на инвестициите в 
рамките на Съюза, отчасти и чрез 
увеличение на капитала през януари 
2013 г. Поради това са необходими по-
нататъшни и допълващи действия, за да 
се гарантира, че са взети под внимание 
нуждите от инвестиции на Съюза и че 
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наличната на пазара ликвидност се 
използва ефективно и е насочена към 
финансиране на жизнеспособни 
инвестиционни проекти, като се 
поставя силен акцент върху техния 
потенциал за създаване на растеж и 
на работни места.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране. 
Очаква се, че увеличаването на достъпа 
до финансиране ще бъде от особена 
полза за малките и средните 
предприятия. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до дружества със средна 
пазарна капитализация, а именно —
дружества с до 3000 служители.
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Съюза.

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 
съдейства за разрешаването на 
затруднения във финансирането и 
прилагането на продуктивни 
инвестиции в Съюза и да се гарантира 
по-голям достъп до финансиране с цел 
създаване на растеж и на работни 
места. Очаква се, че увеличаването на 
достъпа до финансиране ще бъде от 
особена полза за базираните в Съюза
малки и средни предприятия, които 
представляват 99 % от 
предприятията в ЕС и осигуряват 
заетост на над 90 милиона 
работници в Съюза. Също така е 
целесъобразно ползите от подобен 
достъп до финансиране да бъдат 
разширени и до базирани в Съюза
дружества със средна пазарна 
капитализация, а именно — дружества с 
до 3000 служители. Преодоляването на 
сегашните европейски инвестиционни 
затруднения следва да допринесе за 
укрепване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване на Съюза.

Or. en
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Обосновка

Една от основните цели на европейския фонд за стратегически инвестиции следва да 
бъде подпомагането на проекти, които имат голям потенциал за създаване на 
работни места. Това следва да бъде един от водещите принципи на предложението за 
регламент като цяло. Следва да се предоставя специална подкрепа на базираните в 
ЕС МСП, които понастоящем осигуряват заетост на 90 милиона работници в ЕС, 
като представляват 99 % от предприятията и на тях се дължат 85 % от нетно 
създадените работни места в последно време.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност, които 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза.

(11) ЕФСИ следва да подпомага 
стратегически инвестиции с висока 
икономическа добавена стойност и 
потенциал за създаване на работни 
места, които допринасят за постигане 
на целите на политиката на Съюза, 
особено по отношение на целта в 
областта на заетостта на 
стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Въздействието на ЕФСИ върху 
заетостта следва да се наблюдава 
систематично и да продължава да се 
насърчава, особено с цел постигане на 
дълготрайни ползи в социалната 
сфера под формата на устойчива и 
качествена заетост.   Това следва 
също така да гарантира справедливо 
разпределение на възвръщаемостта 
на инвестициите между 
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инвеститорите и работниците.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка, които може да 
крият известен риск, като същевременно 
обаче остават съобразени със 
специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 
инвестиции, които се очаква да бъдат 
жизнеспособни от икономическа и 
техническа гледна точка, които могат
да крият известен риск, който би бил 
прекомерен за частните инвеститори 
без подкрепата от ЕФСИ, като 
същевременно обаче остават съобразени 
със специфичните изисквания за 
финансиране чрез ЕФСИ.

Or. en

Обосновка

ЕФСИ има за цел да осигури допълнителни средства от инвеститори за европейската 
икономика. Поради това фондът следва да бъде създаден по начин, при който се 
избягва рискът от фонда да се финансират инвестиционни проекти, които биха се 
осъществили във всички случаи. Участието на ЕФСИ следва да дава възможност на 
подбраните проекти да станат икономически жизнеспособни.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) С цел да се оползотвори в 
максимална степен потенциалът на 
ЕФСИ за създаване на работни места, 
държавите членки следва да 
продължат да извършват 
структурни реформи, както и да 
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предприемат допълнителни 
инициативи, насочени към техните 
национални пазари на труда, 
например специализирани програми за 
обучение за привеждане на уменията 
на работниците в съответствие с 
потребностите на отраслите, които 
ползват средства от ЕФСИ, като 
укрепват службите за заетост с цел 
насърчаване на активни политики за 
пазарите на труда и специализирани 
услуги за предприятията с цел те да 
бъдат подготвени за разрастване и 
създаване на повече работни места, 
както и подпомагане на 
нововъзникващите предприятия и 
самостоятелно заетите лица.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) С цел засилване на 
въздействието на ЕФСИ върху 
заетостта, при метода за подбор на 
инвестиционни проекти следва да се 
отчита също така и различната 
степен на развитие на националните 
финансови пазари, както и тяхната 
стабилност, което ще влияе пряко на 
възможностите за използване на 
ЕФСИ в държавите членки. Така ще 
се гарантира разпределението на 
финансовите ресурси в целия ЕС, 
включително в  държавите членки, 
които са засегнати най-тежко от 
финансовата криза. 

Or. en
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Финансовите вноски в ЕФСИ от 
страна на държавите членки, 
включително евентуалното участие в 
инвестиционни платформи, следва да 
не се взема предвид от Комисията при 
определянето на фискалните 
корекции съгласно превантивната или 
корективната част от Пакта. В 
случай, че бъде надхвърлена 
референтната стойност за 
дефицита, Комисията следва да не 
започва процедура при прекомерен 
дефицит, ако този излишък се дължи 
единствено на вноската и освен това 
е малък и се очаква да бъде временен. 
Аналогично следва да не се започва 
процедура, когато се оценява 
надхвърляне на референтната 
стойност за дефицита, когато това 
се дължи единствено на вноските в 
ЕФСИ. 

Or. en

Обосновка

Трябва да насърчаваме възможно най-много държави членки да участват в ЕФСИ, за 
да постигнем максимално положително въздействие върху европейската икономика. В 
тази връзка финансовите вноски на държавите членки, включително вноските в 
инвестиционни платформи, следва да не водят до процедура за прекомерен дефицит.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 

(21) Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 



PE549.263v01-00 12/16 PA\1050420BG.doc

BG

членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове, 
за да участват във финансирането на 
проекти, отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията от ЕС. Гъвкавостта на този 
подход следва да максимизира 
потенциала за привличане на 
инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ.

членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове, 
за да участват във финансирането на 
проекти, отговарящи на условията за 
финансиране, които са подкрепени с 
гаранцията от ЕС. Гъвкавостта на този 
подход следва да максимизира 
потенциала за привличане на 
инвеститори в инвестиционните 
области, към които е насочен ЕФСИ. 
ЕФСИ може също така да бъде 
използван за съфинанирането на 
проекти, допустими в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Or. en

Обосновка

ЕФСИ следва да се разглежда като допълващ инвестиционен инструмент към вече 
съществуващите европейски структурни фондове. Следователно, с цел да се постигне 
максимално въздействие на двата инструмента, съфинансирането на проекти между 
ЕФСИ и ЕСИФ следва да функционира и в двете посоки. Особено използването на 
финансовите инструменти , които са на разположение в рамките на ЕФСИ, например 
заеми, могат да помогнат за осъществяването на редица важни проекти в рамките 
на структурната политика, които са блокирани поради недостиг на публични 
средства.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициитe (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 

(26) Наред с операциите по 
финансиране, които ще бъдат 
осъществени посредством ЕФСИ, ще 
бъде създаден Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициитe (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 
да предоставя засилена подкрепа за 
разработване и подготовка на проекти в 
целия Съюз, въз основа на опита на 
Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
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органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза.

органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Той следва да 
представлява единно входящо звено за 
въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза, достъпът до което следва да 
бъде насърчаван посредством 
многоезичен и децентрализиран в още 
по-голяма степен подход за 
подпомагане на ефективното 
разпространение на информация.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, като 
обръща специално внимание на малките 
и средните предприятия, чрез 
предоставяне на капацитет за поемане 
на риск от страна на ЕИБ 
(„споразумение за ЕФСИ“).

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза и да подсигурява 
по-добър достъп до финансиране за 
базирани в Съюза дружества с до 3000 
служители, като обръща специално 
внимание на малките и средните 
предприятия, чрез предоставяне на 
капацитет за поемане на риск от страна 
на ЕИБ („споразумение за ЕФСИ“). 
Основната цел на ЕФСИ е да 
насърчава и гарантира в дългосрочен 
план устойчиви растеж и създаване 
на работни места в Съюза.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които стават 
страни по споразумението за ЕФСИ, са 
в състояние да участват във 
финансирането — по-специално под 
формата на приемливи за ЕИБ парични 
средства или гаранции. Други трети 
страни могат да участват във 
финансирането само чрез парични 
средства.

3. Държавите членки, които стават 
страни по споразумението за ЕФСИ, са 
в състояние да участват във 
финансирането — по-специално под 
формата на приемливи за ЕИБ парични 
средства или гаранции. Други трети 
страни могат да участват във 
финансирането само чрез парични 
средства. Финансовите вноски на 
държавите членки, включително 
евентуалните вноски в 
инвестиционни платформи, не се 
вземат предвид от Комисията при 
определянето на фискалните 
корекции съгласно превантивната или 
корективната част от Пакта за 
стабилност и растеж. В случай на 
надхвърляне на референтната 
стойност за дефицита, Комисията 
не започва процедура при прекомерен 
дефицит, ако то се дължи 
единствено на вноската и освен това 
е малко и се очаква да бъде временно. 
Аналогично не се започва процедура, 
когато се извършва оценка на 
надхвърлянето на референтната 
стойност за дефицита, когато това 
се дължи единствено на вноските в 
ЕФСИ. 

Or. en

Обосновка

Трябва да насърчаваме възможно най-много държави членки да участват в ЕФСИ, за 
да постигнем максимално положително въздействие върху европейската икономика. В 
тази връзка финансовите вноски на държавите членки, включително вноските в 
инвестиционни платформи, следва да не водят до процедура за прекомерен дефицит.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Инвестиционният комитет се състои от 
шестима независими експерти и 
управляващия директор. Независимите 
експерти са с подходящ пазарен опит в 
областта на проектното финансиране, 
както и със задълбочени познания 
относно пазарите на труда, 
отраслите и техните особености и 
се назначават от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
подновяван.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) инвестиции в отрасли с голям 
потенциал за създаване на работни 
места, насочени към дългосрочно и 
устойчиво въздействие.

Or. en

Обосновка

В резултат от икономическата и финансова криза равнището на инвестициите в ЕС 
намаля с около 15 % спрямо върховата си стойност от 2007 г., което възпрепятства 
икономическото възстановяване и създава високо равнище на безработица. Поради 
това една от основните цели на Европейския фонд за стратегически инвестиции 
следва да бъде подпомагането на проекти, които имат голям потенциал за създаване 
на работни места. Това следва да бъде един от водещите принципи на 
предложението за регламент като цяло.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове за 
подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на гаранцията 
от ЕС.

4. Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове за 
подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на гаранцията 
от ЕС. ЕФСИ може също така да бъде 
използван за проекти за 
съфинаниране, допустими за 
финансиране от европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове.

Or. en

Обосновка

ЕФСИ следва да се разглежда като допълващ инвестиционен инструмент към вече 
съществуващите европейски структурни фондове. Следователно, с цел да се постигне 
максимално въздействие на двата инструмента, съфинансирането на проекти между 
ЕФСИ и ЕСИФ следва да функционира и в двете посоки. Особено използването на 
финансовите инструменти , които са на разположение в рамките на ЕФСИ, например 
заеми, може да помогне за осъществяването на редица важни проекти в рамките на 
структурната политика, които са блокирани поради недостиг на публични средства.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) оценка на броя, на качеството и 
на устойчивостта на създадените 
работни места;

Or. en


