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КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение

От много години влиятелни представители на политическите и академичните среди и 
на гражданското общество настояват за стимулиране на инвестициите в ЕС с цел 
преодоляването на недостига на инвестиции, възникнал в резултат на икономическата и 
финансова криза. Този недостиг на инвестиции създаде низходяща спирала на 
намаляващи разходи, повишаване на безработицата и загуба на доверие в бъдещия 
напредък. Ето защо предложението на Комисията относно Европейски фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ) следва да бъде силно приветствано.

Новите стимули за насърчаване на инвестициите – чрез подкрепянето с гаранции на ЕС 
– могат отново да създадат доверие в бъдещия растеж сред инвеститорите, публичните 
органи и предприятията. Чрез отключването на нови инвестиции ЕФСИ може да стане 
акумулатор на един нов инвестиционен цикъл, създаващ нови работни места и 
възможности. Тези нови инвестиции са необходими, не само за да се даде отново ход 
на икономиката на ЕС, но също така и за превръщането ѝ в устойчива, иновативна, 
приобщаваща, кръгова икономика с ниски нива на въглеродни емисии. 

Вместо да следваме старите методи чрез инвестиране в прости подмени и поддръжка,
ще трябва да инвестираме в действителни преобразуващи проекти, услуги и 
инфраструктури, които са в състояние да се справят с „новите“ предизвикателства, 
застрашаващи нашето благоденствие и нашия просперитет. Сред тези 
предизвикателства са загубата ни на конкурентоспособност, опасното изменение на 
климата, зависимостта ни от ограничени и критични естествени ресурси, 
произхождащи извън Съюза, както и нестабилност и непредсказуемост на цените на 
енергията и ресурсите, които съпровождат това.

За да се справи с тези предизвикателства, ЕС изготви амбициозни политики в областта 
на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване, климата и 
енергетиката. „Европа 2020“ беше определена като стратегията на ЕС за растеж за 
настоящото десетилетие с цел ЕС да се превърне в „интелигентна, устойчива и 
приобщаваща икономика“. В стратегията за климата и енергетиката 20/20/20, 
Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. на Комисията, 7-ата програма за 
действие в областта на околната среда и заключенията на Съвета от 28 октомври 2014 г. 
относно намаляването на емисиите на парникови газове след 2020 г. се отправя призив 
за декарбонизирана икономика, която е кръгова в по-голяма степен, както и за реална 
промяна на транспортния и енергийния сектор в ЕС. Представената неотдавна 
стратегия за енергийния съюз е съсредоточена върху по-взаимосвързан енергиен пазар, 
който може да обединява и обменя все по-големи количества енергия от възобновяеми 
източници, и подчертава значението на енергийната ефективност като отделен 
енергиен източник. „Хоризонт 2020“ беше създадена като най-голямата програма на ЕС 
за научни изследвания и иновации, с обещанието да дава тласък на иновациите, като 
използва добрите идеи от лабораториите и ги пренася на пазара. Чрез пряката връзка, 
която установява между научните изследвания и иновациите, „Хоризонт 2020“ има за 
цел да осигурява конкурентоспособността на Европа в световен мащаб, като акцентира 
върху високите постижения в научната област, водещите позиции в промишлеността и 
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преодоляването на обществените предизвикателства. 

От изключителен интерес за нас е ЕФСИ да укрепи и да спомогне за 
материализирането на тези политики чрез съсредоточаване върху необходимите 
преобразуващи инвестиции в устойчива и нисковъглеродна транспортна 
инфраструктура, в цифровите и научноизследователските инфраструктури, в сектора на 
енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и съхраняването на 
енергия и в установяването на новаторски продукти, услуги и технологии на пазара. 

Същевременно следва да се избягва отслабване на политиките на Съюза чрез 
непоправими съкращения във фондовете, чрез които да се постигнат тези амбиции, или 
чрез подкрепа за недостатъчно оптимални инвестиции или инвестиции с висок риск да 
се превърнат в невъзвръщаеми преди края на жизнения им цикъл (поради 
несъвместимост с дългосрочните цели).

Поради това докладчикът по становище ще предложи изменения на предложението за 
регламент, насочени към следното:

1. Въвеждане на алтернатива на финансирането на гаранционния фонд на ЕС за 
запазване на наличните средства по линия на „Хоризонт 2020“ и Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ).

2. Включване на ЕФСИ в рамката на стратегията на Съюза за „интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж“ и помощ за осъществяването на целите в областта на 
енергетиката и климата чрез съсредоточаване върху преобразуващи инвестиции в 
транспортния и енергийния сектор и избягване на блокирани инвестиции.

3. Принос за осъществяването на амбициите на енергийния съюз по отношение на 
енергийната ефективност.

Вниманието на настоящото становище естествено е основно насочено към 
изключителните правомощия на комисията ITRE.

1. Алтернатива на финансирането на гаранционния фонд на ЕС

Трябва да се подчертае, че докладчикът по становище няма намерение да засегне 
цялостната философия на гаранцията от ЕС, финансирана от бюджета на ЕС. 
Наличието на гаранция от ЕС, предоставена на ЕИБ, се осигурява правно и финансово, 
веднага щом регламентът за ЕФСИ влезе в сила и веднага щом споразумението за 
ЕФСИ бъде подписано между ЕИБ и ЕК.

Докладчикът по становище по-специално оспорва начина на създаване и финансиране 
на гаранционния фонд на ЕС. В предложението за регламент за ЕФСИ финансирането 
се изчислява чрез съкращаване на разходите в програмата „Хоризонт 2020“ и 
Механизма за свързване на Европа, в бюджетните редове, които обхващат 
безвъзмездни средства. Извършените съкращения ще засягат интегритета на тези 
програми, по-специално за стратегическите инвестиции, като например 
фундаменталните изследвания, в случаите, когато е трудно да се осигури 
съфинансиране на пазара. Предложените съкращения в „Хоризонт 2020“ ще засегнат в 
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най-голяма степен откритите покани за представяне на предложения, като по този 
начин ще се отразят отрицателно на научните изследвания в области, където те са 
особено необходими. Съкращенията по тези бюджетни редове, в крайна сметка, ще 
отслабят допълнително потенциала на ЕФСИ.

Алтернативата, предложена в настоящия доклад, е да не се включват съкращенията, 
направени първоначално в „Хоризонт 2020“ и МСЕ, тъй като не е необходимо да се 
решава a priori относно схемата за финансиране на Гаранционния фонд. 

Неговото финансиране може да се осигури чрез постепенни бюджетни кредити за 
поети задължения, които да се определят в рамките на годишната бюджетна процедура. 
За тази цел бюджетният орган следва да използва, когато това е целесъобразно, всички 
налични механизми на гъвкавост и съответните разпоредби на Регламента за МФР за 
периода 2014 – 2020 г., което би довело само като крайна мярка до съкращаване на 
средства в пакета за програмите по функция 1А.

2. Привеждане на инвестициите от ЕФСИ в съответствие със стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и подобряване на съгласуваността с 
политиката на Съюза в областта на околната среда

Подкрепените в рамките на ЕФСИ инвестиции следва да допринасят за стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, приета като част от 
заключенията на Европейския съвет на 17 юни 2010 г. С цел да се подобри 
координацията на инвестиционните политики на Съюза, Регламент № 1303/2013 беше 
изготвен с обща стратегическа рамка (ОСР), за да се насърчи хармоничното, 
балансирано и устойчиво развитие на Съюза. Този интегриран подход следва да бъде 
съответно прилаган по отношение на дейностите и проектите, подкрепяни от ЕФСИ. 
ЕФСИ следва да допринася за изпълнението на одобрените цели по отношение на 
климата за 2020 г., 2030 г. и 2050 г. и следователно следва да се съсредоточи върху 
преобразуващите инвестиции в проекти за декарбонизация на транспортния и 
енергийния сектор и за затваряне на кръга на минерални ресурси. Междувременно 
следва да се избягват инвестиции в дългосрочни инфраструктури с високо съдържание 
на въглерод, които са изложени на риск да се превърнат в невъзвръщаеми преди края на 
жизнения им цикъл при изпълнението на средносрочните и дългосрочните цели в 
областта на климата.

3. Осъществяване на енергийния съюз и справяне с „епическия неуспех“ на настоящите 
енергийни политики

Съобщението на Комисията (COM (2015/80)) относно енергийния съюз подчертава 
значението на енергийната ефективност като отделен енергиен източник и заявява ясно, 
че ЕФСИ „дава възможност за привличане на големи инвестиции в реновирането на 
сгради“. За да се използва тази възможност, е необходим специален акцент върху 
енергийната ефективност в регламента за ЕФСИ чрез заделянето на част от 
предоставените гаранции за енергийна ефективност, чрез предоставянето на техническа 
помощ за създаването на специализирани инвестиционни платформи за групирани 
проекти за енергийна ефективност и чрез разширяване на „клаузата за инвестициите“ за 
инвестиции в областта на енергийната ефективност.
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Отделянето на част от гаранциите (най-малко 20 % от предоставените гаранции трябва 
да бъдат запазени за инвестиции в областта на енергийната ефективност) е абсолютно 
необходимо за осъществяване на амбициите на Съюза енергийната ефективност да 
служи като т. нар. първи източник. Опитът от миналото показва, че през последното 
десетилетие енергийната ефективност, получаваше много по-малка подкрепа (8 % от 
общата подкрепа в енергийния сектор) в сравнение с всички други начини на 
снабдяване с енергия (възобновяеми източници, изкопаеми горива, ядрена енергия). Без 
специално отделяне на част от гаранциите това няма да се промени. Извършеният 
анализ от Е3G1 на предложенията на държавите членки за европейския инвестиционен 
план показва, че само 5 % от проектите, изброени от държавите членки, включват 
мерки за енергийна ефективност, интелигентни градове или управление на 
енергопотреблението. Вместо да бъде „първият източник на енергия“, енергийната 
ефективност в действителност остава последна възможност. Главният икономист на 
Международната агенция по енергетика Фатих Бирол посочи, че „енергийната 
ефективност остава „епически неуспех“ в енергийните политики на повечето държави“, 
като две трети от световния икономически потенциал за подобряване на енергийната 
ефективност остават нереализирани. Дейностите по повишаването на енергийната 
ефективност често включват комбинация от няколко по-малки инвестиции, чието 
управление е тромаво. Ако те се разглеждат поотделно, по некоординиран начин, 
мерките за енергийна ефективност са изправени пред много административни и 
трансакционни разходи и често пъти финансирането им е трудно.

Ето защо следва да бъде създаден специален механизъм по ЕКЦВИ, за да се предложи 
техническа помощ за създаването на специализирани инвестиционни платформи в цяла 
Европа за групиране на малки проекти, по-специално при санирането на сградния 
фонд. При тази възможност може да се извлече полза от досегашния опит на ЕИБ 
(JESSICA), както и поука от добрите примери за успешни програми за саниране на 
национално равнище. Тези програми доказват многобройните ползи от мащабното 
обновяване: голям брой работни места, отлична разходна ефективност, повишена 
енергийна сигурност, подкрепа за МСП и намаляване на енергийната бедност. Това са 
ползи, чийто мащаб може да се увеличи и да бъдат умножени чрез използването на 
ЕФСИ. 

4. Разни

Докладчикът по становище включва също така някои изменения, които се отнасят до 
въпроси, свързани с управлението на ЕФСИ. Без съмнение, като се има предвид, че 
става дума за комитет с изключителна компетентност относно критериите за 
допустимост на проектите, които ще бъдат подкрепени, докладчикът по становище 
също така желае да се гарантира, че подкрепените проекти действително отговарят на 
предложените критерии и цели. По-специално, това е взето предвид в измененията 
относно състава на инвестиционния комитет, тъй като този комитет ще бъде отговорен 
за ежедневното вземане на решения относно това кои проекти да бъдат подкрепени.

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan" (Лука Бергамаши, Луия 
Касон, Джонатан Гавента, ERG, „Изборът на Европа: растеж с ниски емисии на въглерод или рискове с 
високо съдържание на въглерод? Анализ на предложенията на държавите членки за европейския 
инвестиционен план“), 28 януари 2015 г.
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Освен това докладчикът счита, че за да функционира ЕФСИ съгласно условията, 
предвидени в регламента, трябва да бъдат включени разпоредби, за да се гарантира, че 
тези условия са правилно отразени в споразумението, което Комисията трябва да 
сключи с Европейската инвестиционна банка за създаването на ЕФСИ. 

И накрая, дават се някои определения относно малките и средните предприятия (МСП), 
малките предприятия със средна степен на капитализация и иновативните дружества 
със средна степен на капитализация, които специално следва да се ползват от 
подкрепата в рамките на ЕФСИ. Причината за това е вярата на докладчика по 
становище в специалната способност на тези дружества да създадат истински 
новаторски промени, които генерират добавена стойност за икономиката и обществото, 
подобряват здравето и всекидневните условия на живот на гражданите на ЕС и 
насърчават конкурентоспособността на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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 

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде 
двойна: a) да съдейства за 
разрешаването на затруднения във 
финансирането и да осъществява
продуктивни инвестиции в Съюза и б) 
да се гарантира по-голям достъп до 
финансиране за малките и средните 
предприятия и за малки предприятия 
със средна пазарна капитализация, 
както и иновативни МСП и 
иновативни дружества със средна 
пазарна капитализация. 
Преодоляването на сегашните 
европейски инвестиционни затруднения 
следва да допринесе за укрепване на 
конкурентоспособността, 
иновативния потенциал, 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и 
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териториалното сближаване на Съюза. енергийната и ресурсната 
ефективност на Съюза, чрез преход 
към устойчива и кръгова икономика.

Or. en

Обосновка

Следва да е ясно, че ЕФСИ има двойна цел: а) дългосрочни стратегически инвестиции 
и б) достъп до финансиране за МСП и малки предприятия със средна пазарна 
капитализация. Свързано с измененията на член 1, член 5, параграф 2, буква д) и член 
7.

Изменение 2

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 и обществена добавена 
стойност, които насърчават 
устойчивите иновации, умения и 
местни работни места, дават тласък 
на конкурентоспособността на ЕС и 
допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза

Or. en

Обосновка

Новият акцент на Комисията върху инвестициите се приветства силно. Трябва обаче 
да гарантираме, че инвестициите се насочват към правилния вид проекти, които не 
само създават икономическа добавена стойност, но и добавена стойност за 
обществото и подкрепят постигането на целите на ЕС в областта на климата и 
енергетиката. Само по този начин се правят истински инвестиции в бъдещето, 
които създават устойчиви работни места, могат да се приемат от европейските 
граждани и предлагат начин за излизане от настоящата криза.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 a) Инвестициите, подкрепени по 
ЕФСИ, следва да допринасят за 
постигането на целта на член 194, 
параграф 1 от Договора, по-специално 
като насърчават енергийната 
ефективност и енергийното 
спестяване, както и разработването 
на нови и възобновяеми форми на 
енергия, и като насърчават 
междусистемните връзки на 
енергийните мрежи, и следва да 
допринасят за изпълнението на 
стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, приета от 
Европейския съвет в неговите 
заключения от 17 юни 2010 г.; с цел да 
се подобри координацията на 
инвестиционните политики на 
Съюза, Регламент № 1303/2013 беше 
изготвен с обща стратегическа рамка 
(ОСР), за да се насърчи хармоничното, 
балансирано и устойчиво развитие на 
Съюза. Този интегриран подход следва 
да бъде съответно прилаган по 
отношение на дейностите и 
проектите, подкрепяни от ЕФСИ.

Or. en

Обосновка

На 17 юни 2010 г. Европейският съвет прие стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията „Европа 2020“ 
представлява съгласувана рамка, която ще позволи на Съюза да мобилизира всичките 
си инструменти и политики по координиран начин. Беше изготвен Регламент 
№ 1303/2013 с цел да се подобри координацията на инвестиционните политики на 
Съюза в обща стратегическа рамка (ОСР), за да се допринесе за стратегията 
„Европа 2020“. Този интегриран подход следва да бъде съответно прилаган по 
отношение на дейностите и проектите, подкрепяни от ЕФСИ.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 б) Съобщението на Комисията 
(COM (2015/80)) относно енергийния 
съюз подчертава значението на 
енергийната ефективност като 
отделен енергиен източник и заявява 
ясно, че ЕФСИ „дава възможност за 
привличане на големи инвестиции в 
реновирането на сгради“. За да се 
използва тази възможност, е 
необходим специален акцент върху 
енергийната ефективност в 
регламента за ЕФСИ чрез заделянето 
на част от предоставените гаранции 
за енергийна ефективност; чрез 
предоставянето на техническа 
помощ за създаването на 
специализирани инвестиционни 
платформи за групирани проекти за 
енергийна ефективност; и чрез 
разширяване на „клаузата за 
инвестициите“ за инвестиции в 
областта на енергийната 
ефективност.

Or. en

Обосновка
Отделянето на част от гаранциите (най-малко 20 % от предоставените гаранции 
трябва да бъдат запазени за инвестиции в областта на енергийната ефективност) е 
абсолютно необходимо за осъществяване на амбициите на Съюза енергийната 
ефективност да служи като т. нар. първи източник. През последното десетилетие 
енергийната ефективност получаваше много по-малка подкрепа (8 % от общата 
подкрепа в енергийния сектор) в сравнение с всички други начини на снабдяване с 
енергия. Без да има перспектива за обвързващи цели, това положение няма да се 
промени, ако не се извърши отделяне на част от гаранциите. От съществено значение 
е наличието на специален инструмент за техническа помощ за изграждането на 
специализирани инвестиционни платформи за проекти за енергийна ефективност.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза, както и 
дружествата със средна пазарна 
капитализация, се нуждаят от помощ за 
привличане на финансиране от пазара, 
особено що се отнася до инвестиции, 
които носят по-голяма степен на риск. 
ЕФСИ следва да помогне на тези 
предприятия да преодолеят недостига на 
капитал, като позволи на ЕИБ и на 
Европейския инвестиционен фонд 
(„ЕИФ“) да предоставят преки и 
косвени капиталови инжекции, както и 
като подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

(12) Голям брой малки и средни 
предприятия в Съюза, както и малки 
и/или иновативни дружества със 
средна пазарна капитализация, се 
нуждаят от помощ за привличане на 
финансиране от пазара, особено що се 
отнася до инвестиции, които носят по-
голяма степен на риск. ЕФСИ следва да 
помогне на тези предприятия да 
преодолеят недостига на капитал, като 
позволи на ЕИБ( и на Европейския 
инвестиционен фонд („ЕИФ“), когато 
това е целесъобразно) да предоставят 
преки и косвени капиталови инжекции, 
както и като подсигури гаранции за 
висококачествена секюритизация на 
кредити и други продукти, които са 
предоставени за целите на ЕФСИ.

Or. en

Обосновка

Важно е ЕФСИ също да е насочен към малките и иновативните дружества със 
средна пазарна капитализация. Макар и да е избраният инструмент, ЕИФ може би не 
винаги ще бъде правилният инструмент за инвестиции за тези дружества със средна 
пазарна капитализация. Свързано с измененията на член 1, член 5, параграф 2, буква д) 
и член 7.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към (14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 



PE549.399v01-00 12/44 PA\1051424BG.doc

BG

проекти, които носят висока социална и 
икономическа стойност. По-специално, 
ЕФСИ следва да бъде насочен към 
проекти, които насърчават създаването 
на работни места, генерират 
дългосрочен растеж и повишават 
конкурентоспособността. ЕФСИ следва 
да оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъдат заместител на частното 
пазарно финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

проекти, които носят висока социална, 
устойчива и икономическа добавена 
стойност. По-специално, ЕФСИ следва 
да бъде насочен към проекти, които 
насърчават създаването на устойчиви 
местни работни места, генерират 
дългосрочен устойчив растеж и 
повишават конкурентоспособността, 
което ще помогне за постигането на 
целите на ЕС в областта на климата 
и енергетиката. ЕФСИ следва да 
оказва подкрепа за широка гама 
финансови продукти, включително 
капиталови инструменти, дългови 
инструменти или гаранции, за да може 
да отговори по възможно най-добрия 
начин на нуждите на конкретния проект. 
Този широк диапазон от продукти 
следва да позволи на ЕФСИ да се 
адаптира към нуждите на пазара, като в 
същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 
не бъдат заместител на частното 
пазарно финансиране, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на 
несъвършенствата на пазара, за да се 
гарантира най-ефективното и 
стратегическо използване на 
обществените средства. Изискването за 
съответствие с принципите за 
държавната помощ следва да допринесе 
за такава ефективна и стратегическа 
употреба.

Or. en

Обосновка

Новият акцент на Комисията върху инвестициите се приветства силно. Трябва обаче 
да гарантираме, че инвестициите се насочват към правилния вид проекти, които не 
само създават икономическа добавена стойност, но и добавена стойност за 
обществото и подкрепят постигането на целите на ЕС в областта на климата и 
енергетиката. Само по този начин се правят истински инвестиции в бъдещето, 
които създават устойчиви работни места, могат да се приемат от европейските 
граждани и предлагат начин за излизане от настоящата криза.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 a) При подбора на проекти, 
допустими за подкрепа по ЕФСИ, 
специално внимание следва да се 
обръща на енергийната ефективност; 
при вземането на решение относно 
проекти за производство на енергия 
или транспортиране на енергия, 
следва да се прецени дали целите по 
отношение на сигурността на 
доставките, не могат да бъдат 
постигнати по по-устойчив и 
ефективен от гледна точка на 
разходите начин, като вместо това 
се намалява търсенето на енергия или 
се повишава енергийната 
ефективност; това би гарантирало, 
че проектите, свързани с енергийната 
ефективност, се съревновават при 
равни условия с проекти, които са 
насочени към увеличаването на 
снабдяването с енергия или 
изграждането на нови 
инфраструктури;

Or. en

Обосновка

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

(17) Решенията относно използването на 
финансова подкрепа по ЕФСИ за 
инфраструктурни и големи проекти със 
средна пазарна капитализация следва да 
бъдат взимани от Инвестиционен 
комитет. Инвестиционният комитет 
следва да бъде съставен от независими 
експерти, които имат познания и опит в 
областта на инвестиционните проекти в 
секторите, уточнени в регламента. 
Инвестиционният комитет следва да 
бъде отговорен пред Управителния 
съвет на ЕФСИ, който от своя страна 
следва да упражнява надзор върху 
изпълнението на целите на ЕФСИ. С 
оглед на ефективното използване на 
опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 
подпомага финансирането на ЕИФ, за да 
се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 
индивидуални проекти в областта на 
малките и средните предприятия и 
малките дружества със средна пазарна 
капитализация.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира мултидисциплинарен процес на вземане на решения за проекти, 
които да бъдат подкрепени, всички назначени експерти на Инвестиционния комитет 
не само имат опит в областта на инвестиционните проекти, но също така са 
показали необходимите познания относно финансирането на проекти в един или 
няколко от секторите, които отговарят на условията за подкрепа. Тъй като 
Инвестиционният комитет взема решение относно проектите, които да бъдат 
подпомогнати, е необходимо съответните познания относно пазара и секторите да 
са на разположение в момента на вземане на решения.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18 a) С цел да се гарантира, че ЕФСИ 
изпълнява своята двойна цел, е 
наложително отпускането на сума в
размер на 5 000 000 000 EUR от ЕФСИ 
за финансиране от ЕИБ, 
предоставено на ЕИФ, което ще се 
използва специално в полза на малки и 
средни предприятия, малки 
предприятия със средна пазарна 
капитализация, иновативни МСП и 
иновативни дружества със средна 
капитализация.

Or. en

Обосновка

За да може ЕФСИ да изпълнява своята двойна цел, е важно да се изясни, че част от 
гаранцията трябва да бъде запазена за достъп до финансиране на риска в полза на 
МСП и малки предприятия със средна пазарна капитализация. Свързано с 
измененията на член 1, член 5, параграф 2, буква д) и член 7.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли.

(20) На равнище проект третите страни 
могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 
проект поотделно или в специализирани 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към конкретни райони или 
отрасли. Специално внимание се 
обръща на инвестиционни 
платформи, които са насочени към 
преобразуващи сектори с висока 
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икономическа и обществена добавена 
стойност и инвестиционни 
платформи, които групират по-
малки устойчиви и иновативни 
проекти, по-специално проекти, 
развивани от региони, градове и МСП; 
например проекти за енергийна 
ефективност като саниране на 
сградния фонд.

Or. en

Обосновка

Инвестиционните платформи са отлични механизми за насочване на подкрепата за 
малки проекти, като например проекти за енергийна ефективност, което не биха 
могли да намерят по друг начин достъп до фондовете на ЕС или частни партньори. Те 
могат също така да играят важна роля при групирането на няколко подобни малки 
проекти, развивани от регионите, градовете и МСП, в клъстери, които намаляват 
трансакционните разходи и повишават шансовете за успех.

Изменение 11

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 
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.

(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, подготовка и групиране 
на проекти в целия Съюз, въз основа на 
опита на Комисията, ЕИБ, националните 
насърчителни банки и управляващите 
органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове, и най-добрите 
практики от проекти като ELENA 
(Европейско подпомагане в областта 
на енергетиката на местно равнище) 
и EEЕF (Европейски фонд за 
енергийна ефективност). Той следва 
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да представлява единно входящо звено 
за въпроси, свързани с техническата 
помощ за инвестиции в рамките на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед на финансирането 
отчасти на вноската от бюджета на 
Съюза следва да бъдат намалени 
финансовите средства в рамките на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014-2020 г.)“ съгласно Регламент 
(ЕС) № 1291/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета2, както и на 
Механизма за свързване на Европа 
съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета3. Тези програми са за цели, 
които не се припокриват с тези на 
ЕФСИ. С намаляването на двете 
програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 
бъдат подсигурени по-големи 
инвестиции в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, 
отколкото това би било възможно 
чрез съществуващите програми. 

(29) Вноската от бюджета на Съюза 
към Гаранционния фонд на бюджета 
на ЕС ще бъде поетапно разрешавана 
от Европейския парламент и от 
Съвета в рамките на годишните 
бюджетни процедури до 2020 г. За 
тази цел, бюджетният орган следва 
да използва, по целесъобразност, 
всички налични механизми за 
гъвкавост и други относими 
разпоредби съгласно Регламента за 
МФР за периода 2014 – 2020 г.;
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ЕФСИ следва да бъде в състояние да 
подкрепи гаранцията от ЕС за 
постигане на по-голямо финансово 
въздействие във въпросните области 
на научни изследвания, развитие и 
иновации, както и транспорт, 
телекомуникации и енергийна 
инфраструктура, в сравнение със 
ситуацията, при която средствата 
се изразходват под формата на 
безвъзмездни средства в рамките на 
планираните програми „Хоризонт 
2020“ и Механизъм за свързване на 
Европа. Ето защо е целесъобразно 
част от предвижданите 
понастоящем финансови средства за 
тези програми да бъдат пренасочени в 
полза на ЕФСИ.

__________________ __________________
2Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. за 
установяване на „Хоризонт 2020“ —
рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 
г.) и за отмяна на Решение 
№ 1982/2006/EO, (OВ L 347, 
20.12.2013 г., стp. 104).

2 заличава се

3 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2013 г. за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
913/2010 и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OB 
L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

3 заличава се

Or. en

Обосновка

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
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between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Тъй като целите на настоящия 
регламент, а именно да се даде тласък 
на инвестициите в ЕС и да се осигури 
по-голям достъп до финансиране за 
дружества с до 3000 служители, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки поради 
различия в техните фискални 
възможности за действие, но могат —
поради мащаба и размаха на действие —
да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели,

(36) Тъй като целите на настоящия 
регламент не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен от държавите 
членки поради различия в техните 
фискални възможности за действие, но 
могат — поради мащаба и размаха на 
действие — да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели,

Or. en

Изменение 14

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 

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 
инвестициите в Съюза чрез 
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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“).

предоставяне на капацитет за 
поемане на риск от страна на ЕИБ, 
като:

– осигурява дългосрочни, продуктивни 
и стратегически инвестиции в Съюза, 
и

– осигурява по-голям достъп до 
финансиране за малки и средни 
предприятия и малки предприятия 
със средна пазарна капитализация, и 
по-специално иновативни МСП и 
дружества със средна пазарна 
капитализация;

Or. en

Обосновка

Целта на ЕФСИ следва да бъде изяснена. Важно е да се направи разграничение между 
планираните дългосрочни инвестиции за проекти, които трябва да съответстват на 
общите цели на член 5, параграф 2, букви а) – г), но за тях не съществува прагова 
стойност, която да спазват, и финансовата подкрепа за дружествата (член 5, 
параграф 2, буква д), която ще бъде отпусната чрез ЕИФ (вж. член 7) и която по 
своето естество може да се концентрира единствено върху МСП и малки (и 
иновативни) дружества със средна пазарна капитализация. Това е също в 
съответствие със съображение 13.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Условията на Споразумението за 
ЕФСИ се определят от Комисията и 
ЕИБ, и се одобряват от 
съзаконодателя преди влизането в 
сила на настоящия регламент, за да 
се гарантира, че Споразумението за 
ЕФСИ гарантира правилното 
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прилагане на регламента.

Or. en

Обосновка

Този регламент не може да бъде приет, без преди това Парламентът да познава 
съдържанието на Споразумението за ЕФСИ. Парламентът трябва да гарантира, че 
Споразумението за ЕФСИ съдържа необходимото за правилното прилагане на 
настоящия регламент и че споразумението не нарушава правата на 
съзаконодателите.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а

Определения

За целите на настоящия регламент се 
прилагат следните определения:

1. „Малки и средни предприятия 
(МСП)“ означава предприятия, в 
които работят по-малко от 250 
души, съгласно определението в 
Регламент (ЕС) № 651/2014.

2. „Малки дружества със средна 
пазарна капитализация“ означава 
предприятия, в които работят по-
малко от 500 души.

3. „Иновативни дружества със средна 
пазарна капитализация“ означава 
дружества със средна пазарна 
капитализация, чиито разноски за 
научни изследвания, развойна дейност 
и иновации съгласно определението в 
Общия регламент за групово 
освобождаване представляват:

а) поне 15 % от общите оперативни 
разходи на дружеството в поне една 
от трите години, предшестващи 
първата инвестиция по мярката за 
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държавна помощ за рисково 
финансиране, или

б) поне 10 % на година от общите 
оперативни разходи на дружеството 
в трите години, предшестващи 
първата инвестиция по мярката за 
държавна помощ за рисково 
финансиране;

Or. en

Обосновка

Важно е термините, използвани в регламента, да са подходящо определени, за да се 
гарантира правилното му тълкуване и прилагане по-късно.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изисквания относно използването на 
гаранцията от ЕС, включително в
рамките на конкретни срокове и 
ключови показатели за изпълнение;

ж) изисквания относно използването на 
гаранцията от ЕС, като спазване на 
критериите относно целите и 
допустимостта по член 5, параграф 2 
и член 5, параграф 2а, както и 
конкретни срокове и ключови 
показатели за изпълнение;

Or. en

Обосновка

От ключово значение е всички инвестиции, подкрепяни по ЕФСИ, да отговарят на 
условията, определени с настоящия регламент. Особено следва да се гарантира 
спазването на критериите относно целите и допустимостта по член 5, параграф 2 и 
член 5, параграф 2а.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради 
съществуващите консултантски 
услуги на ЕИБ и на Комисията, за да
предоставя консултантска подкрепа при 
подбора, подготовката и 
разработването на проекти, както и 
да работи като единен център за 
технически консултации за 
финансиране на проекти в рамките на 
Съюза. Това включва подкрепата за
използването на техническа помощ за 
структуриране на проекти, използване 
на иновативни финансови инструменти 
и на публично-частни партньорства, 
както и консултации, когато е уместно, 
по въпроси на законодателството на ЕС.

Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Европейски 
консултантски център по въпросите на 
инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 
ЕИБ, който предоставя консултантска 
подкрепа за инвестиционни проекти в 
съответствие с целите, посочени в 
член 5, параграф 2 и член 5, параграф 
2а от настоящия регламент.

ЕКЦВИ, стъпвайки върху опита на 
съществуващите консултантски 
услуги на ЕИБ и Комисията:

1. работи като център за технически 
консултации и предоставя подкрепа 
при определянето на инвестиционни 
проекти, при тяхната подготовка и 
разработване; той също така 
подкрепя използването на техническа 
помощ за структуриране на проекти, 
иновативни финансови инструменти, 
публично-частни партньорства, както и 
консултации, когато е уместно, по 
съответни въпроси на 
законодателството на ЕС.

2. предоставя специална подкрепа за 
инвестиционни платформи, които са 
насочени към сектори с висока 
икономическа и обществена добавена 
стойност или които групират по-
малки проекти в клъстери, по-
специално проекти, развивани от 
региони, градове и МСП;
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3. създава специфичен инструмент за 
техническа помощ за изграждането 
на инвестиционни платформи за 
групирани проекти за енергийна 
ефективност на децентрализирано 
равнище;

4. осигурява техническа и финансова 
подкрепа относно използването на 
ЕФСИ за децентрализирани 
институции, които прилагат 
подобни схеми за техническо 
подпомагане на местно равнище;

5. действа като единна точка за 
контакт за организатори на проекти 
или ги пренасочва към 
институциите, посочени в точка 4;

6. дава възможност за структурен 
обмен на информация и най-добри 
практики между всички 
заинтересовани лица, участващи в 
ЕФСИ.

Or. en

Обосновка

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 
използва експертния опит на ЕИБ, 
Комисията, националните насърчителни 
банки и управляващите органи на 

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 
използва експертния опит на ЕИБ, 
Комисията, националните насърчителни 
банки и управляващите органи на 
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европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

европейските структурни и 
инвестиционни фондове и включва 
партньори съгласно член 5 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013. ЕКЦВИ 
се опира в особено висока степен на 
добрите практики в програми като 
ELENA (Европейско подпомагане в 
областта на енергетиката на местно 
равнище) и EEЕF (Европейски фонд за 
енергийна ефективност);

Or. en

Обосновка

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Инвестиционен комитет 
към ЕФСИ, който отговаря за 
разглеждането на потенциални 
операции в съответствие с 
инвестиционните политики на ЕФСИ и 
за одобряването на подкрепата на 
гаранцията от ЕС за операции по член 5, 
независимо от мястото на тяхното 
извършване.

Споразумението за ЕФСИ предвижда 
създаването на Инвестиционен комитет 
към ЕФСИ, който отговаря за 
разглеждането на потенциални 
операции в съответствие с 
инвестиционните политики на ЕФСИ и 
за одобряването на подкрепата на 
гаранцията от ЕС за операции:

1. по член 5;

2. в съответствие с целите в 
областта на климата и 
енергетиката за 2020 г., 2030 г. и 
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2050 г., за да се избегне 
застрашаването на тези цели или 
създаването на ефекти на блокиране в 
технологии, производствени процеси 
или инфраструктури, които са 
изложени на риск да загубят 
възвръщаемостта си;

3. с доказуема икономическа, 
обществена и устойчива добавена 
стойност при насърчаването на 
иновациите, уменията, заетостта и 
конкурентоспособността в ЕС;

4. независимо от мястото на тяхното 
извършване.

Or. en

Обосновка

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 – алинея 2

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 
поне шестима независими експерти и 
изпълнителния директор. 
Независимите експерти са с подходящ 
пазарен опит в областта на проектното 
финансиране в сферата на 
инвестиционните проекти, изброени 
в член 5, параграф 2.

Инвестиционният комитет се 
назначава от Управителния съвет за 
тригодишен мандат, който може да бъде 
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подновяван.

Or. en

Обосновка

Инвестиционният комитет, който взема решение кои проекти да бъдат 
подпомогнати по ЕФСИ в съответствие с целите, посочени в член 5, параграф 2 и 
член 5, параграф 2а, следва да се състои от достатъчен брой експерти. Целта е да се 
осигури мултидисциплинарен процес на вземане на решения за допустимите проекти 
във всички сектори, изброени в член 5, параграф 2 и член 5, параграф 2а Всички 
назначени експерти трябва да имат съответния пазарен опит и доказани познания 
относно финансирането на проекти в един или няколко от тези сектори.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

Гаранцията от ЕС се предоставя за 
операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции, насочени към подпомагане 
на прехода към интелигентна, 
устойчива и декарбонизирана 
икономика и одобрени от 
Инвестиционния комитет по член 3, 
параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 
за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиции в съответствие с член 7, 
параграф 2. Тези операции са 
съгласувани с политиките на Съюза и се 
извършват в подкрепа на някоя от 
следните общи цели:

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) развитие на инфраструктурата в 
областта на транспорта, особено в 
промишлените центрове; развитие на 
енергетиката, по-специално 
енергийните междусистемни връзки; 
развитие на цифровата 
инфраструктура;

a) развитие на транспортна
инфраструктура, особено в 
промишлените центрове;

Or. en

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) развитие на устойчива 
инфраструктура в областта на 
енергетиката, по-конкретно в 
електроенергийни междусистемни 
връзки, интелигентни мрежи на 
равнище разпределение и съхранение 
на енергия;

Or. en

Обосновка

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква a б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) развитие на цифрова 
инфраструктура, информационни и 
комуникационни технологии и 
иновации;

Or. en

Обосновка

Цифровата икономика расте седем пъти по-бързо от останалата част от 
икономиката и е един от най-обещаващите пътища към икономическото 
възстановяване и създаването на качествени работни места. Инвестициите във 
висококачествени телекомуникационни и интернет инфраструктури за широколентов 
достъп са от решаващо значение. Независимо от това, трябва също да бъдат 
засилени инвестициите в цифрова осведоменост и компетентност на европейските 
граждани, цифрова научноизследователска и развойна дейност, насърчаване на 
творческите индустрии в цифровата област и развиване на благоприятна среда за 
разпространението на интелигентните цифрови устройства и услуги във 
всекидневния живот.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност, информационни и 
комуникационни технологии и
иновации;

б) инвестиции в образование и 
обучение, здравеопазване, 
научноизследователска и развойна 
дейност, включително 
научноизследователска и 
технологична инфраструктура, 
свързана с иновациите;

Or. en

Обосновка

Образованието, научните изследвания, развойната дейност и иновациите са някои от 
най-важните европейски активи, които тласкат напред нашата икономическа 
конкурентоспособност и нашето човешко благосъстояние и здраве. Уменията и 
творчеството на европейците са конкурентното предимство на Европа в глобалната 
икономика. Инвестициите в образованието, научните изследвания и иновациите са 
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ключови елементи на стратегията за изход от икономическата криза, с която да се 
създадат нови висококачествени работни места, да се разработят нови пазари за 
износ и да се подобри конкурентоспособността на индустрията на ЕС.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и 
подобряване на енергийната и 
ресурсната ефективност;

в) разширяване на използването на 
енергията от възобновяеми източници,
енергийната ефективност и ресурсната 
ефективност, с особен акцент върху 
намаляването на търсенето на 
енергия посредством управление на 
потреблението и саниране на сгради;

Or. en

Обосновка

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way.
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инфраструктурни проекти, свързани с
околната среда, природните ресурси, 
градското развитие и социалната 
сфера;

г) инфраструктурни проекти в сферите 
на околната среда, природните ресурси,
с насока към укрепването на 
екосистемните услуги, и градското 
развитие, както и в социалния сектор;

Or. en
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Обосновка

Екосистемните услуги играят важна роля в стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие и в политиките за адаптация към изменението на климата и за 
неговото смекчаване. Подкрепеният от ЕК доклад ИЕБ („Икономика на 
екосистемите и биологичното разнообразие“) показва огромната икономическа 
стойност на нашите екосистеми и техния потенциал за справяне с многобройните 
предизвикателства пред обществото. Ето защо е оправдано да се насочи вниманието 
към инфраструктура и инвестиции, които укрепват екосистемните услуги (напр. 
създаване на естествени наводняващи се зони и разрастване на горите).

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това гаранцията от ЕС се 
предоставя чрез ЕИБ за подкрепа на
специализирани инвестиционни 
платформи и национални насърчителни 
банки, инвестиращи в операции,
съобразени с изискванията на 
настоящия регламент. В този случай
Управителният съвет определя 
политиката във връзка с допустимите 
инвестиционни платформи.

Освен това гаранцията от ЕС се 
предоставя за операции по 
финансиране и инвестиране, 
провеждани от специализирани 
инвестиционни платформи и 
национални насърчителни банки или 
институции, одобрени от 
Инвестиционния комитет, посочен в
член 3, параграф 5. Въпросните
операции трябва да бъдат съгласувани 
с политиките на Съюза и да 
подкрепят целите по настоящия 
параграф, като акцентират върху 
преобразуващите сектори с висока 
добавена стойност, като например 
малки проекти в областта на 
енергийната ефективност и 
ефективността на ресурсите. 
Управителният съвет определя 
политиката във връзка с допустимите 
инвестиционни платформи и във връзка 
с операциите, извършвани от 
специализирани инвестиционни 
платформи и национални 
насърчителни банки или институции, 
за да се ползват те от гаранцията от 
ЕС по настоящия член. Освен това, 
участието на ЕИБ в специализирани 
инвестиционни платформи и 
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национални насърчителни банки 
може да се ползва от гаранцията от 
ЕС. 

Or. en

Обосновка

В настоящото предложение инвестиционните платформи и националните 
насърчителни банки могат да се ползват от гаранцията от ЕС само ако са 
подкрепени от ЕИБ. За значителните инвестиции в по-мащабни проекти на равнище 
ЕС участието на ЕИБ наистина би могло да бъде желателно. За повече на брой 
групирани по-малки проекти обаче, които са финансирани или управлявани от 
инвестиционни платформи, национални насърчителни банки или институции, 
участието на ЕИБ може не винаги да е необходимо, ако съответните операции са в 
подкрепа на целите, посочени в настоящия член, и са признати за допустими от 
Инвестиционния комитет.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е приложимо, националните 
или регионалните инвестиционни 
платформи включват компетентни 
публични органи, икономически и 
социални партньори и подходящи 
организации, представляващи 
гражданското общество, в 
съответствие с член 5 и глава II от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат включени съответните заинтересовани страни при създаването и 
експлоатацията на националните и регионалните инвестиционни платформи, които 
подпомагат инвестиции със значително обществено въздействие. Подробни 
разпоредби за начините това да бъде постигнато са посочени в Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013. Желателен е подобен подход и при инвестиционните платформи, 
подпомагани от ЕФСИ. Включването на партньорите е един от най-добрите начини 
за подобряване на съпричастността и постигане на максимални резултати от 
инвестициите.
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 20% от предоставените 
гаранции трябва да бъдат запазени за 
инвестиции в областта на 
енергийната ефективност, по-
специално чрез създаването на 
специализирани инвестиционни 
платформи за саниране на сградния 
фонд.

Or. en

Обосновка

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Гаранцията от ЕС се дава само за 
проекти и операции, които 
изпълняват следните критерии за 
допустимост:

а) проектите и операциите трябва да 
допринасят за стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж; те отговарят 
на целите по член 9 и са в 
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съответствие с член 10 и 
Приложение І от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013; 

б) проектите и операциите трябва да 
подпомагат прехода към 
интелигентна, устойчива и 
декарбонизирана икономика и да са 
съгласувани с приетите цели на ЕС в 
областта на климата и 
енергетиката за 2020 г., 2030 г. и 
2050 г.;

в) проектите и операциите, 
подкрепяни от специализирани 
инвестиционни платформи и 
национални насърчителни банки и 
институции, трябва да отговарят на 
политиките и критериите за 
допустимост на Управителния съвет 
съгласно член 5, параграф 2, втора 
алинея; политиките и критериите за 
допустимост на Управителния съвет 
не могат да се отклоняват от 
критериите съгласно букви а) и б) от 
настоящия член;

Or. en

Обосновка

Като се формулират ясни критерии за допустимост, се дават повече насоки за 
начина за преследване на общите цели по член 5, параграф 2. В буква a) се посочват 
тематичните цели и „Общата стратегическа рамка“ от Регламент № 1303/2013. 
Целта е да се включи посочване, че ЕФСИ е интегрираният и координиран подход на 
Съюза за хармонично, балансирано и устойчиво развитие.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако са изпълнени съответните 
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват европейските 
структурни и инвестиционни фондове за 

4. Ако са изпълнени съответните
критерии за допустимост, държавите 
членки могат да използват всякакъв вид 
финансиране от Съюза, включително 
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подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на гаранцията 
от ЕС.

европейските структурни и 
инвестиционни фондове, за 
подпомагане на финансирането на 
допустимите проекти, в които ЕИБ 
инвестира с подкрепата на гаранцията 
от ЕС.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че всякакъв вид финансиране от Съюза може да бъде използвано 
за съфинансиране на операциите и проектите, подкрепени от гаранцията от ЕС, а не 
само финансирането, предоставяно по линия на европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставяни от ЕИБ заеми, 
гаранции, насрещни гаранции, 
инструменти на капиталовия пазар, 
всякакви други форми на финансиране 
или инструменти за кредитно 
подобрение, капиталови или 
квазикапиталови участия. Тези 
инструменти се предоставят, 
придобиват или емитират в полза на 
операции, извършени в Съюза, 
включително трансгранични операции 
между държава членка и трета държава, 
в съответствие с настоящия регламент, и 
когато финансирането от ЕИБ е било 
предоставено съгласно подписано 
споразумение, чийто срок на действие 
не е изтекъл и което не е прекратено;

a) предоставяни от ЕИБ заеми, 
гаранции, насрещни гаранции, 
инструменти на капиталовия пазар, 
всякакви други форми на финансиране 
или инструменти за кредитно 
подобрение, капиталови или 
квазикапиталови участия, включително 
чрез национални насърчителни банки 
или институции или чрез 
инвестиционни платформи. Тези 
инструменти се предоставят, 
придобиват или емитират в полза на 
операции, извършени в Съюза, 
включително трансгранични операции 
между държава членка и трета държава, 
в съответствие с настоящия регламент, и 
когато финансирането от ЕИБ е било 
предоставено съгласно подписано 
споразумение, чийто срок на действие 
не е изтекъл и което не е прекратено;

Or. en
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Финансиране от ЕИБ за ЕИФ, 
позволяващо му да гарантира заеми, 
гаранции, насрещни гаранции и други 
форми на кредитно подобрение, 
инструменти на капиталовия пазар и 
капиталови или квазикапиталови 
участия. Тези инструменти се отпускат, 
придобиват или емитират в полза на 
операции, извършени в Съюза, в 
съответствие с настоящия регламент и 
когато финансирането от ЕИФ е 
предоставено съгласно подписано 
споразумение, чийто срок на действие 
не е изтекъл или прекратен.

б) финансиране от ЕИБ за ЕИФ, 
позволяващо му да гарантира заеми, 
гаранции, насрещни гаранции и други 
форми на кредитно подобрение, 
инструменти на капиталовия пазар и 
капиталови или квазикапиталови 
участия, включително чрез 
национални насърчителни банки или 
институции или чрез инвестиционни 
платформи. Тези инструменти се 
отпускат, придобиват или емитират в 
полза на операции, извършени в Съюза, 
в съответствие с настоящия регламент и 
когато финансирането от ЕИФ е 
предоставено съгласно подписано 
споразумение, чийто срок на действие 
не е изтекъл или прекратен.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансови вноски от държавите 
членки и от националните 
насърчителни банки или институции, 
които са класифицирани в държавния 
сектор или които действат от 
името на държавата, за проекти, 
операции или инвестиционни 
платформи, които са допустими 
съгласно настоящия регламент и се 
считат за еднократни мерки по 
отношение на член 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1466/97 и по 
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отношение на член 3, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 1467/97. Те са 
финансови вноски за постигане на 
целите на политиката на Съюза и се 
считат за приложим фактор по 
отношение на член 2, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1467/97, така че 
тези финансови вноски не могат да 
доведат до превишаване на 
референтната стойност съгласно 
член 126, параграф 2 от ДФЕС.

Чрез дерогация от насоките на 
Комисията относно прилагането на 
член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1466/97, предоставени в 
COM(2015)12 от 13 януари 2015 г., 
държавите членки ще се ползват от 
„клаузата за инвестициите“ за 
инвестиции в специализирани 
инвестиционни платформи, 
създадени за инвестиции в операции и 
проекти за енергийна ефективност, 
допустими по настоящия регламент, 
ако:

i) отклонението от тяхната 
средносрочна цел или от договорения 
план за фискална корекция за 
постигането ѝ не води до 
превишаване на референтната 
стойност от 3 % от БВП за 
дефицита и се запазва подходящ 
предпазен марж;

ii) в резултат от това 
инвестиционните равнища се 
увеличават на практика.

В този случай „клаузата за 
инвестициите“ ще се прилага 
независимо от наличието на 
отрицателен растеж на БВП или 
минимална отрицателна разлика 
между фактическия и потенциалния 
БВП.

Or. en
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Обосновка

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Гаранцията от ЕС за ЕИБ възлиза на 
сума, равна на 16 000 000 000 евро, от 
които най-много 2 500 000 000 евро 
може да бъдат разпределени като 
финансиране, предоставено от ЕИБ на 
ЕИФ в съответствие с параграф 2. Без да 
се засяга член 8, параграф 9, общият 
размер на сумите, изплатени от Съюза в 
рамките на гаранцията за ЕИБ, не 
надхвърля размера на гаранцията.

1. Гаранцията от ЕС за ЕИБ възлиза на 
сума, равна на 16 000 000 000 EUR, от 
които 2 500 000 000 EUR се
разпределят като финансиране, 
предоставено от ЕИБ на ЕИФ в 
съответствие с параграф 2 за целите, 
посочени в член 1. Без да се засяга 
член 8, параграф 9, общият размер на 
сумите, изплатени от Съюза в рамките 
на гаранцията за ЕИБ, не надхвърля 
размера на гаранцията.

Or. en

Обосновка

Гарантира се, че средствата, заделяни от ЕФСИ, за да бъдат използвани за достъп 
до рисково финансиране за МСП и малки предприятия със средна степен на 
капитализация, няма да бъдат нито незадължителни, нито гъвкави.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 а (нов)



PA\1051424BG.doc 39/44 PE549.399v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга параграф 5, целевата 
сума се постига с постепенни 
бюджетни кредити за поети 
задължения за гаранционния фонд, 
които да се определят в рамките на 
годишната бюджетна процедура, 
като надлежно се отчитат всички 
средства, които са на разположение 
съгласно Регламент № 1311/2013 на 
Съвета от 2 декември 2013 г. за 
определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014 –
2020, и по-специално членове 11, 13 и 
14, както и ако е необходимо и като 
крайна мярка, с възможността – при 
пълно спазване на точки 17 и 18 от 
МИС от 2 декември 2013 г. – да се 
преразпределят средства от 
многогодишните програми по 
функция 1А, ако се окаже, че по тези 
програми не са поети достатъчно 
задължения. Финансирането на 
гаранционния фонд, по отношение 
както на бюджетните кредити за 
поети задължения, така и на 
бюджетните кредити за плащания, 
се преразглежда в рамките на 
междинния преглед/междинно 
преразглеждане на МФР за периода 
2014 – 2020 г. – преглед, който трябва 
да започне най-късно до края на 
2016 г., както е предвидено в член 2 от 
Регламент № 1311/2013 на Съвета от 
2 декември 2013 г. за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014 – 2020 г.

Or. en

Обосновка

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 



PE549.399v01-00 40/44 PA\1051424BG.doc

BG

EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки подготвят, 
актуализират и разпространяват редовно 
и по структуриран начин информация за 
текущи и бъдещи инвестиционни 
проекти на своята територия.

3. Държавите членки подготвят, 
актуализират и разпространяват, като 
включват партньорите съгласно член 
5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
регионално и местно равнище,
редовно и по структуриран начин 
информация за текущи и бъдещи 
инвестиционни проекти на своята 
територия.

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕС) № 1303/2013 въведе принципа на партньорство по много ценен, 
работещ и приобщаващ начин. В него се въвеждат местни и регионални партньори, 
които могат да предоставят местен и секторен експертен опит, който е ключов за 
успеха и общественото одобрение на проектите. Ето защо тези партньори следва да 
бъдат включени при определянето, групирането и представянето на проектите, 
допустими за подпомагане.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оценка на добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

б) оценка на икономическата и 
обществена добавена стойност, 
мобилизирането на ресурси от частния 
сектор, прогнозните и действителните 
крайни постижения, резултати и 
въздействие на операциите по 
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обобщено равнище; финансиране и инвестициите на ЕИБ на 
обобщено равнище, която включва 
въздействието върху създаването на
ориентирани към бъдещето и 
устойчиви местни работни места, 
устойчивия преход и декарбонизация 
на икономиката на ЕС, запазването и 
повишаването на 
жизнеспособността на 
екосистемните услуги, намаляването 
на зависимостта на ЕС от енергия и 
природни ресурси, както и 
подобряването на 
конкурентоспособността и 
иновационния потенциал на 
икономиката на Съюза;

Or. en

Обосновка

ЕФСИ следва да насърчава и подкрепя проекти от съществено значение за прехода 
към устойчив и декарбонизиран Съюз. Когато се оценява добавената стойност и 
ефективността на ЕФСИ, напредъкът в този преход към устойчив и декарбонизиран 
Съюз трябва да се оценява чрез измерване на въздействието на инвестициите върху 
параметрите, посочени в този член.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При своите операции по 
финансиране и инвестиране ЕИБ не 
подпомага действия, които пречат на 
Съюза по пътя му към устойчив 
напредък; в това отношение ЕИБ не 
участва в проекти, които водят до 
блокиране в технологии, 
производствени процеси или 
инфраструктури, които са изложени 
на риск да загубят възвръщаемостта 
си, тъй като не са в съответствие с 
целите на ЕС в областта на 
енергетиката и климата за 2020, 2030 
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и 2050 г.;

Or. en

Обосновка

За да се постигнат целите на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2020, 
2030 и 2050 г., правилните решения и инвестиции трябва да бъдат определени днес. 
ЕФСИ е отличен инструмент, чрез който да се насърчават и подкрепят тези видове 
проекти, които са от съществено значение за прехода към устойчив и декарбонизиран 
Съюз. Следователно подкрепянето на проекти, водещи до блокиране в технологии, 
производствени процеси или инфраструктури, които нямат място в един устойчив, 
декарбонизиран Съюз, е контрапродуктивно и създава невъзстановими разходи, 
невъзвръщаеми проекти и загуба на средства на ЕС.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 18
Регламент № 1291/2014
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Във връзка с изменението на член 8. Финансирането на гаранционния фонд не трябва 
да се определя в момента на приемане на Регламента за ЕФСИ. То може да бъде 
оставено за годишната бюджетна процедура. 

„Хоризонт 2020“ вече допринася значително за инвестирането в научни изследвания, 
развойна дейност и иновации и има значителен ефект на ливъридж. Тази програма бе 
приета посредством продължителен законодателен процес, в който бяха внимателно 
идентифицирани приоритетните области, различните инструменти и получателите, 
като се постигна деликатен баланс.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 19



PA\1051424BG.doc 43/44 PE549.399v01-00

BG

Регламент № 1316/2013
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Във връзка с изменението на член 8. Финансирането на гаранционния фонд не трябва 
да се определя в момента на приемане на Регламента за ЕФСИ. То може да бъде 
оставено за годишната бюджетна процедура. 

МСЕ вече допринася значително за инвестирането в инфраструктура в областта на 
енергетиката, телекомуникациите и транспорта и има значителен ефект на 
ливъридж. Той бе приет посредством продължителен законодателен процес, в който 
бяха внимателно идентифицирани проектите от общ интерес и различните 
инструменти, които да се използват.

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение І
Регламент № 1291/2014
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Във връзка с изменението на член 8. Финансирането на гаранционния фонд не трябва 
да се определя в момента на приемане на Регламента за ЕФСИ. То може да бъде 
оставено за годишната бюджетна процедура. 

„Хоризонт 2020“ вече допринася значително за инвестирането в научни изследвания, 
развойна дейност и иновации и има значителен ефект на ливъридж. Тази програма бе 
приета посредством продължителен законодателен процес, в който бяха внимателно 
идентифицирани приоритетните области, различните инструменти и получателите, 
като се постигна деликатен баланс.
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