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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА* 

към предложението на Комисията 

--------------------------------------------------------- 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои 

разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, 

които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или 

са застрашени от такива затруднения 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 177 от него, 

                                                 
*  Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват 

със символа ▌. 
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като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 

след консултация с Комитета на регионите, 

в съответствие с обикновената законодателна  процедура2, 

                                                 
1 OВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 13. 
2  Позиция на Европейския парламент от … (все още непубликувана в Официален вестник) и 

решение на Съвета от …  
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като имат предвид, че: 

(1) Безпрецедентната глобална финансова криза и икономическият спад сериозно 

нарушиха икономическия растеж и финансовата стабилност и доведоха до силно 

влошаване на финансовите, икономическите и социалните условия в редица 

държави членки.  

(2) Въпреки че вече бяха предприети важни действия за намаляване на 

отрицателното въздействие от кризата, включително изменения на 

законодателната рамка, въздействието от финансовата криза върху реалната 

икономика, пазара на труда и гражданите се проявява в широк мащаб.  

(3) Съгласно член 122, параграф 2 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, който предвижда възможността за предоставяне на 

финансова помощ от Съюза на държава-членка, която изпитва трудности или е 

сериозно застрашена от тежки трудности, причинени, наред с другото, от 

извънредни обстоятелства извън нейния контрол, с Регламент (ЕС) № 407/2010 

на Съвета 1 ▌ бе създаден ▌ европейски финансов механизъм за финансово 

стабилизиране с оглед на запазването на финансовата стабилност на Съюза. 

                                                 
1 ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1. 
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(4) С Решение за изпълнение 2011/77/EС 1 на Съвета и с Решение за изпълнение 

2011/344/EС2 на Съвета бе предоставена финансова помощ съгласно Регламент 

(ЕС) №407/2010 съответно на Ирландия и Португалия  

(5) Гърция вече изпитваше сериозни затруднения по отношение на финансовата си 

стабилност ▌ преди влизането в сила на Регламент (EС) № 407/2010. 

Следователно не беше възможно финансовата помощ за Гърция да се 

предостави въз основа на посочения регламент. 

(6) Споразумението между кредиторите и кредитното споразумение ▌ за Гърция, 

подписани на 8 май 2010 г., влязоха в сила на 11 май 2010 г. ▌ Споразумението 

между кредиторите трябва да остане в сила и да продължи да има пълно 

действие за тригодишен програмен период, докато има неизплатени суми в 

рамките на кредитното споразумение. 

(7) С Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване 

на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния 

баланс на държавите-членки 3 се предвижда, че Съветът трябва да предоставя 

взаимна помощ в случаите, когато държава членка, която не е приела еврото, 

изпитва затруднения или е сериозно застрашена от затруднения във връзка с 

платежния си баланс. 

                                                 
1 Решение за изпълнение 2011/77/ЕС на Съвета от 7 декември 2010 година за предоставяне на 

финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза (OВ L 30, 4.2.2011 г., стp. 34). 
2 Решение за изпълнение 2011/344/ЕС на Съвета от 30 май 2011 година за предоставяне на 

финансова помощ за Португалия от страна на Съюза (OВ L 159, 17.6.2011 г., стp. 88). 
3 ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1. 
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(8) С Решение 2009/102/EО на Съвета1 и с Решение ▌ 2009/459/EО на Съвета 2, 

финансова помощ съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002 бе предоставена 

съответно на Унгария и Румъния.  

(9) На 11 юли 2011 г. финансовите министри на 17-те държави - членки от 

еврозоната подписаха Договора за създаване на Европейски механизъм за 

стабилност (ЕМС). След решенията, взети от държавните и 

правителствени ръководители от еврозоната на 21 юли и на 9 декември 

2011 г., Договорът беше изменен с цел подобряване на ефективността на 

механизма и беше подписан на 2 февруари 2012 г. Съгласно същия договор се 

предвижда до 2013 г. ЕМС да поеме задачите, които понастоящем се изпълняват 

от Европейския инструмент за финансова стабилност и европейския механизъм 

за финансово стабилизиране. Поради това ЕМС следва ▌ да бъде взет под 

внимание от настоящия регламент. 

(10) В заключенията си от 23 и 24 юни 2011 г. Европейският съвет приветства 

намерението на Комисията да задълбочи полезното взаимодействие между 

програмата за отпускане на заем на Гърция и фондовете на Съюза и подкрепи 

усилията да бъде увеличен капацитетът на Гърция за усвояване на средства от 

Съюза, за да стимулира растежа и заетостта, като се пренасочи вниманието към 

подобряване на конкурентоспособността и създаване на работни места. Наред с 

това той приветства и подкрепи подготовката, от страна на Комисията, заедно с 

държавите членки, на широкообхватна програма за техническа помощ за Гърция.  

                                                 
1 Решение на 2009/102/EО от 4 ноември 2008 г. на Съвета за предоставяне на средносрочна 

финансова помощ от Общността на Унгария (ОВ L 37, 6.2.2009 г., стр. 5). 
2 Решение 2009/459/EО от 6 май 2009 г. на Съвета за предоставяне на средносрочна финансова 

помощ от Общността на Румъния (ОВ L 150, 13.6.2009 г., стр. 8). 
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(11) В декларацията на държавните и правителствени ръководители от еврозоната и 

институциите на ЕС от 21 юли 2011 г. Комисията и Европейската инвестиционна 

банка (ЕИБ) бяха приканени да увеличат полезното взаимодействие между 

програмите за отпускане на заем и фондовете на Съюза във всички държави, 

получаващи помощ от Съюза или от Международния валутен фонд. Настоящият 

регламент следва да допринесе за постигането на тази цел. 

(11a) В декларацията на членовете на Европейския съвет от 30 януари 2012 г. 

държавните и правителствените ръководители се договориха за 

увеличаване на подкрепата за инфраструктурата от страна на ЕИБ като 

неотложна мярка и приканиха Съвета, Комисията и Европейската 

инвестиционна банка да разгледат възможностите за засилване на 

действията на ЕИБ в подкрепа на растежа, както и да направят 

подходящи препоръки, включително относно възможностите общият 

бюджет на Европейския съюз  да послужи като лост за засилване на 

финансовия капацитет на Групата на ЕИБ. Настоящият регламент има за 

цел да отговори на тази покана в контекста управлението на настоящата 

криза. 

(12) Изпълнението на оперативните програми и проектите в областта на 

инфраструктурата и продуктивните инвестиции в Гърция е изправено пред 

сериозни проблеми, тъй като условията за участие на частния сектор и особено 

на финансовия сектор се измениха драстично в резултат на икономическата и 

финансова криза. 
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(13) За да се облекчат тези проблеми и да се ускори изпълнението на оперативните 

програми и проектите, както и за подкрепа на икономическото възстановяване, е 

необходимо държавите членки, които са изпитали или са били застрашени от 

сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност, и на които е 

предоставена финансова помощ съгласно един от механизмите за финансова 

помощ, установени в член 77, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 

Съвета от 11 юли 2006 г.за определяне на общи разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 

фонд
1
, изменен с Регламент (ЕС) № 1311/2011 на Европейския парламент и 

на Съвета
2, да могат да участват с финансови ресурси от оперативни програми 

за създаването на инструменти за споделяне на риска, с които се предоставят 

заеми или гаранции, или други финансови механизми в подкрепа на проекти и 

операции, предвидени в рамките на дадена оперативна програма. 

                                                 
1
  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25. 
2  ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 5. 
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(14) Предвид дългогодишния експертен опит на ЕИБ като основна институция за 

финансиране на инфраструктурни проекти, както и нейният ангажимент да 

подкрепя икономическото възстановяване, Комисията следва да има възможност 

да създаде инструменти за споделяне на риска посредством сключване за тази 

цел на споразумение за сътрудничество с ЕИБ. С цел постигане на правна 

сигурност е необходимо в Регламент (ЕО) № 1083/2006 да бъдат  установени 

типичните основни  ред и условия за такова споразумение за 

сътрудничество. Що се отнася до специфичното естество на 

инструментите за споделяне на риска при управлението на кризата, както 

е предвидено по настоящия регламент, специфичните ред и условия на всяко 

сътрудничество следва да бъдат определени в отделно споразумение за 

сътрудничество, което се сключва между Комисията и ЕИБ в съответствие с 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно 

Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 

общности
1.  

(15) С оглед на необходимостта да се разширят възможностите за инвестиции, които 

могат да се появят в съответните държави членки, Комисията следва също да 

бъде в състояние да създава инструменти за споделяне на риска с национални 

или международни органи от публичния сектор или с частноправни субекти, 

натоварени със задължения по предоставяне на обществена услуга, при 

осигуряване на достатъчни гаранции, както е посочено в член 54, параграф 2, 

буква в) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета ▌, при ред и 

условия, подобни на тези, ▌прилагани за и от ЕИБ. 

                                                 
1 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. 
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(16) За да се реагира бързо в контекста на настоящата икономическа, финансова и 

социална криза, инструменти за споделяне на риска по настоящия регламент 

следва да се прилагат от Комисията в съответствие с член 54, параграф 2 от 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. 

(16a) В интерес на яснотата и правната сигурност в член 36а от Регламент (ЕО) 

№ 1083/2006, така както е изменен с настоящия регламент, следва да бъде 

добавено определение за инструмент за споделяне на риска. Инструментите 

за споделяне на риска следва да бъдат използвани за заеми и гаранции, както 

и за други финансови механизми с цел финансиране на операции, 

съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) или от 

Кохезионния фонд (КФ) що се отнася до инвестиционните разходи, които 

не могат да бъдат финансирани като допустимите разходи по член 55 от 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 или по правилата на Съюза относно 

държавните помощи. За тази цел също така е необходимо да се установи 

дерогация от член 54, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.  
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(16б) Държавата членка, която се стреми да се възползва от инструмента за 

споделяне на риска, следва да посочи ясно в писменото си искане до 

Комисията защо счита, че отговаря на едно от условията за допустимост 

по член 77, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и следва да приложи 

към своето искане цялата необходима информация, която се изисква от 

настоящия регламент, с цел да докаже посоченото условие за допустимост. 

В своето искане държавата членка заявител следва също така да посочи 

програмите (в това число списъка с предложения на проекти и свързаното с 

тях финансиране), съфинансирани от ЕФРР или от Кохезионния фонд, 

както и част от средствата, отпуснати по такива  програми за 2012 и 2013 

г., които тя желае да разпредели за инструмента за споделяне на риска. 

Искането на държавата членка следва да бъде предадено на Комисията до 

31 август 2013 г. с оглед приемането на решение на Комисията относно 

участието на държавата членка заявител в инструмент за споделяне на 

риска до 31 декември 2013 г. Преди решението на Комисията относно 

искането на държавата членка свързаните оперативни програми в рамките 

на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да бъдат преразгледани в съответствие 

с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 
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(16в) Избраните операции, допустими по инструмента за споделяне на риска, 

следва да бъдат или големи проекти, които вече са предмет на решение на 

Комисията съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, или други 

проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд и включени в една или повече от техните оперативни 

програми, когато за тези проекти липсва финансиране по отношение на 

инвестиционните разходи, които трябва да бъдат поети от частни 

инвеститори. И накрая, в зависимост от наличността на средства в 

рамките на инструмента за споделяне на риска, избраните операции могат 

да бъдат и операции, които допринасят за постигане на целите на 

националната стратегическа референтна рамка на държавата членка 

заявител и на стратегическите насоки на Общността за сближаване и 

които поради своето естество допринасят за подпомагането на растежа и 

засилването на икономическото възстановяване. 
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(16г) Освен това  държавата членка заявител следва да посочи в искането си 

наличната сума, която се използва изключително в нейна полза в рамките 

на финансовите средства за политиката й на сближаване в съответствие с 

член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и която би могла да бъде 

заделена за целите на инструмента за споделяне на риска изключително от 

поетите задължения в бюджета на Съюза, подлежащи на изпълнение през 

2012 г. и 2013 г. съгласно член 75, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, 

като тази сума не следва да надвишава 10 % от общия индикативен размер 

на разпределените средства за държавата членка заявител за периода 2007–

2013 г. по отношение на ЕФРР и Кохезионния фонд, одобрен в съответствие 

с член 28, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Най-накрая е 

необходимо да се гарантира, че финансирането от Съюза на инструмента 

за споделяне на риска, в това число на разходите за управлението и други 

допустими разходи, е ясно ограничено до горепосочената максимална сума 

от приноса на Съюза за инструмента за споделяне на риска и че не следва да 

има други условни задължения за общия бюджет на Европейския съюз. 

Следователно всеки остатъчен риск, присъщ на финансираните операции 

по създадения инструмент за споделяне на риска, следва да бъде поет или от 

ЕИБ или от националните или международните органи на публичния 

сектор или от частноправни субекти със задължение за предоставяне на 

обществена услуга, с който инструментът за споделяне на риска е бил 

създаден по смисъла на споразумение за сътрудничество. По настоящия 

регламент следва да има възможност за повторно използване на върнати 

средства или на остатъчни суми, разпределени за инструмента за споделяне 

на риска, в полза на същата държава членка по нейно искане и в рамките на 

същия инструмент за споделяне на риска, при условие че тя продължава да 

изпълнява условията за допустимост. 
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(16д) Комисията следва да се увери, че информацията, подадена от държавата 

членка заявител е правилна и че искането на държавата членка е 

обосновано, като Комисията следва да разполага с правомощието чрез акт 

за изпълнение в рамките на четири месеца след подаване на искането от 

държавата членка да приема решение относно реда и условията за участие 

на държавата членка заявител в инструмента за споделяне на риска. Само 

проекти, за които е взето положително решение за финансиране от ЕИБ, 

от национални или международни органи от публичния сектор или от 

частноправни субекти, натоварени със задължения по предоставяне на 

обществена услуга, следва обаче да бъдат приемани за допустими за 

финансиране чрез създадения инструмент за споделяне на риска. В интерес 

на прозрачността и на правната сигурност решението на Комисията 

следва да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. 

(16е) Поради свързаните с управлението на кризата цел и естество на 

инструмента за споделяне на риска, който се въвежда с настоящия 

регламент, както и поради безпрецедентната криза на международните 

пазари и икономическия спад, които сериозно нарушиха финансовата 

стабилност на няколко държави членки и изискват бърза реакция с цел 

противодействие на последиците за реалната икономика, пазара на труда и 

за гражданите, е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила в 

деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.  
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(17) Поради това Регламент (ЕО) № 1083/2006 следва да бъде съответно изменен, 

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 се изменя, както следва: 

(1) в член 14, параграф 1 се заменя със следното: 

 „1.  Бюджетът на Европейския съюз, отделен за фондовете, се изпълнява в 

рамките на поделено управление между държавите членки и Комисията в 

съответствие с член 53, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към 

общия бюджет на Европейските общности* с изключение на инструмента 

за споделяне на риска, посочен в член 36a от настоящия регламент, и 

на техническата помощ, посочена в член 45 от настоящия регламент. 
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  Принципът на добро финансово управление се прилага в съответствие с 

член 48, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002. 

 _________________ 

 * ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.“; 

▌ 

(2a) Вмъква се следният член: 

 „Член 36а 

 Инструмент за споделяне на риска 

 1.  За целите на настоящия член инструмент за споделяне на риска 

означава финансов инструмент, който гарантира пълно или частично 

покриване на определен риск, по целесъобразност срещу договорено 

възнаграждение.  
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 2.  Държава членка, която отговаря на едно от условията, определени в 

член 77, параграф 2, букви а), б) и в), може да внесе част от всички 

разпределени финансови средства в съответствие с членове 19 и  20 в 

инструмент за споделяне на риска, който се създава със споразумение 

за сътрудничество, сключено от Комисията с Европейската 

инвестиционна банка или с национални или международни органи от 

публичния сектор или с частноправни субекти, натоварени със 

задължения по предоставяне на обществена услуга, при осигуряване на 

достатъчни гаранции, както е посочено в член 54, параграф 2, буква в) 

от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, при подобен ред и условия на 

тези, които се прилагат за ЕИБ и от нея („субект, изпълнител по 

договора“), за покриване на средствата, заделени за провизии и капитал 

за гаранции и заеми, както и други финансови механизми, предоставяни 

чрез инструмента за споделяне на риска. 

 3.  Споразумението за сътрудничество, посочено в параграф 2, съдържа 

по-конкретно правила относно: общия размер на приноса на Съюза и 

график за предоставянето му; условията по доверителната сметка, 

определени от субекта, изпълнител по договора; критериите за 

допустимост за използване на приноса на Съюза; подробните правила 

за точното споделяне на риска (включително коефициент на 

ливъридж), които се покриват от субекта, изпълнител по договора, и 

предоставените от него гаранции; ценообразуването на инструмента 

за споделяне на риска въз основа на рисковия марж и покритието на 

всички административни разходи по инструмента за споделяне на 

риска; прилагането и процедурата за одобрение на проектните 

предложения, обхванати от инструмента за споделяне на риска; 

периода на наличност на инструмента за споделяне на риска; и 

изискванията за докладване. 
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  Точното споделяне на риска (в това число коефициентът на 

ливъридж), което се предприема вследствие на споразумението за 

сътрудничество от субекта, изпълнител по договора, има за цел да 

възлиза като средна стойност най-малко на 1,5 пъти от размера на 

приноса на Съюза в инструмента за споделяне на риска. 

  Плащанията към инструмента за споделяне на риска се извършват на 

траншове в съответствие с планираното използване на инструмента 

за споделяне на риска при предоставяне на заеми и гаранции за 

финансирането на специфични операции. 

 4.  Чрез дерогация от член 54, параграф 5 инструментът за споделяне на 

риска се използва за финансиране на операции, съфинансирани от 

Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд, по 

отношение на инвестиционните разходи, които не може да  се 

финансират като допустими разходи съгласно член 55 или съгласно 

правилата на Съюза относно държавните помощи.  

  Той може също така да се използва за финансиране на операции, които 

допринасят за постигането на целите на националната 

стратегическа референтна рамка на държавата членка заявител и на 

стратегическите насоки на Общността относно сближаването по 

Решение 2006/702/ЕО на Съвета* и които операции придават най-

голяма добавена стойност на стратегията на Съюза за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 
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 5.  Инструментът за споделяне на риска се въвежда от Комисията в 

рамките на непрякото централизирано управление в съответствие с 

членове 54 и 56 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.  

 6.  Държава членка, която иска да се възползва от инструмента за 

споделяне на риска, подава писмено искане до Комисията до 31 август 

2013 г. В своето искане държавата членка предоставя цялата 

необходима информация, за да се установи: 

  а)  че тя отговаря на едно от условията, посочени в член 77, 

параграф 2, буква а), б) и в), чрез позоваване на решение на Съвета 

или на друг правен акт, доказващ допустимостта спрямо нея; 

  б)  списъкът на програми(включително предложения за проекти и 

свързани с тях нужди от финансиране), съфинансирани от ЕФРР 

или от Кохезионния фонд, и частта от средствата за такива 

програми за 2012 г. и 2013 г., които държавата членка иска да 

преразпредели от тези програми към инструмента за споделяне 

на риска; 
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  в)  списъкът на предложени проекти съгласно параграф 4, втора 

алинея, и частта от средствата, разпределени за 2012 г. и 2013 г., 

които държавата членка иска да бъдат извадени от тези 

програми с цел преразпределянето на същите средства към 

инструмента за споделяне на риска; 

  г) наличната сумата, която се използва изключително в нейна 

полза, в рамките на финансовите средства за политиката й на 

сближаване съгласно член 18, параграф 2, и посочване на сумата, 

която може да бъде заделена за целите на инструмента за 

споделяне на риска изключително от ангажиментите от  

бюджета на Съюза, които подлежат на изпълнение през 2012 г. и 

2013 г. съгласно член 75, параграф 1.  

 7.  След като се увери, че искането на държавата членка е обосновано, в 

рамките на четири месеца след искането на съответната държава 

членка Комисията приема решение посредством акт за изпълнение, с 

което посочва системата, която е установена, за да се гарантира, че 

наличната сумата се използва изключително в полза на държавата 

членка, която я е предоставила в рамките на финансовите средства, 

разпределени за политиката на сближаване съгласно член 18, параграф 

2, и определя реда и условията за участие на държавата членка 

заявител в инструмента за споделяне на риска. Редът и условията 

обхваща по-специално следното: 
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  а)  проследяването и отчитането, информацията за използването 

на средствата, условията за плащане и системите за 

мониторинг и контрол;  

  б)  структурата на таксите и на други административни и 

управленски разходи;  

  в)  индикативен списък на допустими проекти за финансиране; и 

  г)  максималния размер на приноса на Съюза, който може да бъде 

разпределен към инструмента за споделяне на риска от 

отпуснатите финансови средства на държавите членки и 

вноските за практическото прилагане.  

  Решението на Комисията се публикува в Официален вестник на 

Европейския съюз. 

  Когато взема решение по искане на държава членка, Комисията 

гарантира, че само проекти, за които е взето положително решение за 

финансиране от ЕИБ, от национални или международни органи от 

публичния сектор или от частноправни субекти, натоварени със 

задължения по предоставяне на обществена услуга, се приемат за 

допустими за финансиране чрез създаден инструмент за споделяне на 

риска. 
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 8. Решението на Комисията, посочено в параграф 7, се предшества от 

преразглеждане на съответните оперативни програми по ЕФРР и 

Кохезионния фонд в съответствие с член 33, параграф 2.  

 9. Разпределените финансови средства за инструмента за споделяне на 

риска са строго ограничени и не надвишават 10 % от общия 

индикативен размер на разпределените средства за държавата членка 

заявител за периода 2007–2013 г. по отношение на ЕФРР и Кохезионния 

фонд, който е бил одобрен в съответствие с член 28, параграф 3, буква 

б). Разпределените финансови средства, отпуснати за проекти 

съгласно параграф 4, втора алинея от настоящия член, са ограничени 

до сумите, останали на разположение след финансиране на 

операциите, посочени в параграф 4, първа алинея от настоящия член. 

Извън общия принос на Съюза в инструмента за споделяне на риска, 

одобрена с решението, посочено в параграф 7 от настоящия член, 

участието на Съюза в инструмент за споделяне на риска не създава 

допълнителни условни задължения нито за общия бюджет на 

Европейския съюз, нито за съответната държава членка.  
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 10.  Всички върнати средства или остатъчни суми, останали след 

приключването на операция, която се покрива от инструмента за 

споделяне на риска, могат да бъдат използвани повторно по искане на 

съответната държава членка в рамките на инструмента за споделяне 

на риска, при условие че държавата членка продължава да отговаря на 

едно от условията, определени в член 77, параграф 2, букви а), б) и в). 

Ако държавата членка вече не отговаря на никое от посочените 

условия, върнатите средства или остатъчната сума се разглеждат 

като целеви приходи по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002. По искане на съответната държава членка 

допълнителните бюджетни кредити за поети задължения, създадени 

като резултат от тези целеви приходи, се добавят през следващата 

година към финансовите средства, разпределени за тази държава 

членка в рамките на политиката на сближаване. 

 _________________ 

 
*
 ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11.“. 
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Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила в деня ▌ на публикуването му в Официален вестник 

на Европейския съюз.  

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави-членки. 

 

 

Съставено в  

За Европейския парламент:    За Съвета: 

Председател       Председател 

 

 

 
 


