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_____________________________________________________________ 

 

Изменение 1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) През следващото десетилетие ще са 

нужни безпрецедентни като обем 

инвестиции в европейския транспорт, 

енергетика, информационни и 

комуникационните мрежи, за да се 

подкрепят водещите инициативи на 

„Европа 2020“ и да се развият 

интелигентни, усъвършенствани и 

изцяло свързани помежду си 

инфраструктури за насърчаване на 

доизграждането на вътрешния пазар. 

Инвестиционните нужди на мрежата 

TEN-T се изчисляват в размер на 500 

млрд. EUR. По отношение на проектите 

за енергийна инфраструктура от 

европейско значение инвестиции в 

размер от около 100 млрд. EUR 

рискуват да не бъдат осъществени 

поради пречки, свързани с даване на 

разрешение, регулиране и финансиране, 

а други 100 млрд. EUR ще бъдат 

финансирани от самия сектор. 

(3) През следващото десетилетие ще са 

нужни безпрецедентни като обем 

инвестиции в европейския транспорт, 

енергетика, информационни и 

комуникационните мрежи, за да се 

подкрепят водещите инициативи на 

„Европа 2020“ и да се развият 

интелигентни, усъвършенствани и 

изцяло свързани помежду си 

инфраструктури за насърчаване на 

доизграждането на вътрешния пазар. 

Инвестиционните нужди на мрежата 

TEN-T се изчисляват в размер на 500 

млрд. EUR. По отношение на проектите 

за енергийна инфраструктура от 

европейско значение инвестиции в 

размер от около 100 млрд. EUR 

рискуват да не бъдат осъществени 

поради пречки, свързани с даване на 

разрешение, регулиране и финансиране, 

а други 100 млрд. EUR ще бъдат 

финансирани от самия сектор. 



 

 

 PE491.963/ 2 

 BG 

Инвестиционните нужди за постигане 

на целта на Програмата за цифрови 

технологии да се предостави достъп до 

бърз интернет на всички европейски 

граждани и бизнес сектори са между 181 

млрд. и 273 млрд. EUR, от които 

частните инвестиции се очакват да 

бъдат между 30 млрд. и 100 млрд. EUR. 

Инвестиционните нужди за постигане 

на целта на Програмата за цифрови 

технологии да се предостави достъп до 

бърз интернет на всички европейски 

граждани и бизнес сектори са между 181 

млрд. и 273 млрд. EUR, от които 

частните инвестиции се очакват да 

бъдат между 30 млрд. и 100 млрд. EUR. 

Все пак следва да се гарантира, че при 

финансираната от ЕС транспортна 

инфраструктура се вземат предвид 

нуждите от енергийна ефективност, 

намаляването на шума при 

източника, биологичното 

разнообразие и предизвикателствата, 

свързани с изменението на климата. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Финансовите инструменти могат да 

подобрят ефикасността на бюджетните 

разходи и да осигурят големи 

мултиплициращи ефекти по отношение 

на привличането на финансиране от 

частния сектор и постигнатите 

инвестиционни обеми. Очакваният 

мултиплициращ ефект на инициативата 

„Облигации за проекти по стратегията 

„Европа 2020“ е 15-20. 

(5) Финансовите инструменти, така, 

както са уредени във Финансовия 

регламент
1
, могат в някои случаи да 

подобрят ефикасността на бюджетните 

разходи и да осигурят големи 

мултиплициращи ефекти по отношение 

на привличането на финансиране от 

частния сектор, особено в контекста 

на трудния достъп до кредитиране и 

настоящите ограничения в областта 

на публичните финанси. Комисията 

следва по-специално да гарантира, че 

пилотната фаза на инициативата 

„Облигации за проекти по 

стратегията „Европа 2020“ предлага 

добавена стойност чрез постигане на 

по-големи инвестиционни обеми. 

Очакваният мултиплициращ ефект на 

инициативата „Облигации за проекти по 

стратегията „Европа 2020“ е 15-20. 

 _________________ 

 1
 Регламент (ЕС, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 

относно Финансовия регламент, 
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приложим за общия бюджет на 

Европейските общности (OВ L 248, 

16.9.2002 г., стр. 1). 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Предвид огромния обем на 

необходимите инвестиции и целите, 

определени в стратегията „Европа 

2020“ за следващото десетилетие, 

Комисията следва, ако инициативата 

„Облигации за проекти по 

стратегията „Европа 2020“ се окаже 

успешна, да увеличи усилията на 

Съюза за стимулиране и привличане 

на допълнително финансиране. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Инициативата „Облигации за 

проекти по стратегията „Европа 2020“ 

има двояка цел: първо, да подпомогне 

финансирането на проекти по 

приоритетите на европейската политика 

и второ, да улесни по-голямото участие 

от страна на частния сектор във 

финансирането на инфраструктурни 

проекти чрез пазара за дългосрочен 

капитал. Тя ще пренасочи някои 

бюджетни разходи на ЕС към 

стимулиращи растежа области, като 

взема предвид бюджетната дисциплина 

на Съюза и таваните съгласно 

настоящата многогодишна финансова 

рамка. 

(7) Пилотната фаза на 

инициативата „Облигации за проекти 

по стратегията „Европа 2020“ има 

двояка цел: първо, да подпомогне 

финансирането на проекти по 

приоритетите на европейската политика 

и второ, да улесни по-голямото участие 

от страна на частния сектор във 

финансирането на инфраструктурни 

проекти чрез пазара за дългосрочен 

капитал, по-специално като осигури 

кредитното подобрение, необходимо 

за да се привлекат инвеститори на 

капиталовите пазари. Тя ще 

пренасочи някои бюджетни разходи на 

ЕС към стимулиращи растежа области, 

и по-специално транспортната, 

енергийната и 

телекомуникационната 

инфраструктура, като взема предвид 
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бюджетната дисциплина на Съюза и 

таваните съгласно настоящата 

многогодишна финансова рамка. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Това ще е първият финансов 

инструмент, използван за 

инфраструктурни проекти в множество 

сектори със сходни нужди от 

финансиране, и като такъв ще донесе 

по-големи ползи по отношение на 

въздействието върху пазара, 

административната ефективност и 

използването на ресурсите. На 

заинтересованите лица в областта на 

инфраструктурата като инвеститори, 

публични органи, строителни фирми и 

оператори ще бъде предоставен по-

съгласуван инструмент. 

(8) Това ще е първият финансов 

инструмент, използван за 

инфраструктурни проекти в множество 

сектори със сходни нужди от 

финансиране, и като такъв ще донесе 

по-големи ползи по отношение на 

въздействието върху пазара, 

административната ефективност и 

използването на ресурсите чрез 

евентуалното взаимодействие между 

секторите на транспорта, 

енергетиката и ИКТ. На 

заинтересованите лица в областта на 

инфраструктурата като инвеститори, 

публични органи, строителни фирми и 

оператори ще бъде предоставен по-

съгласуван инструмент. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) С инициативата „Облигации за 

проекти по стратегията „Европа 2020“ 

дружествата за проектите ще могат 

издават облигации и бюджетът на 

Съюза, заедно с финансиране от 

финансов партньор, ще бъде използван 

за подобряване на кредитното качество 

на облигациите с цел да се привлекат 

инвеститори към пазара за дългов 

капитал, като например пенсионни 

фондове и застрахователни дружества. 

(9) С инициативата „Облигации за 

проекти по стратегията „Европа 2020“ 

дружествата за проектите ще могат да 

издават облигации и бюджетът на 

Съюза, заедно с финансиране от 

финансов партньор, ще бъде използван 

за подобряване на кредитното качество 

на облигациите с цел да се привлекат 

инвеститори към пазара за дългов 

капитал, като например пенсионни 

фондове, застрахователни дружества и 
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други заинтересовани страни. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Подкрепата на Съюза следва да 

намали риска, присъщ на облигациите 

за проекти, доколкото участниците на 

капиталовия пазар желаят да инвестират 

в по-голям обем облигации за 

инфраструктурни проекти, отколкото би 

било възможно без подкрепата на 

Съюза. 

(10) Подкрепата на Съюза, осигурена 

чрез настоящия регламент, следва да 

намали риска, присъщ на облигациите 

за проекти, доколкото участниците на 

капиталовия пазар желаят да инвестират 

в по-голям обем облигации за 

инфраструктурни проекти, отколкото би 

било възможно без подкрепата на 

Съюза. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Икономическото възстановяване на 

Европа не следва да бъде застрашено от 

увеличаването на транспортните 

задръствания, липсата на енергийни 

връзки и забавянето на 

разпространението на широколентовия 

достъп, дължащи се на трудностите, 

които изпитват инфраструктурните 

проекти, за да получат достъп до 

дългосрочно частно или публично 

финансиране. 

(11) Икономическото възстановяване на 

Европа не следва да бъде застрашено от  

влошените резултати в областта на 

транспорта, липсата на енергийни 

връзки, остарелите енергийни 

системи, недостатъците в 

енергийните доставки, забавянето на 

разпространението на широколентовия 

достъп и възпрепятстването на 

телекомуникационните услуги, 

дължащи се на трудностите, които 

изпитват инфраструктурните проекти, 

за да получат достъп до дългосрочно 

частно или публично финансиране. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 12 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Преоценката на програмите на 

държавите членки за инвестиции в 

инфраструктурата в контекста на 

техните фискални ограничения и 

структурни реформи няма да улесни 

необходимото ускорение на темпа на 

инфраструктурните инвестиции. Освен 

това дългосрочното банково 

кредитиране на инфраструктурни 

проекти продължава да бъде 

недостатъчно и скъпо, което изисква 

алтернативни и конкурентоспособни 

източници на дългово финансиране. 

(12) Преоценката на програмите на 

държавите членки за инвестиции в 

инфраструктурата в контекста на 

техните фискални ограничения и 

структурни реформи няма да улесни 

ускорението на темпа на 

инфраструктурните инвестиции, които 

са нужни за изпълняване на 

политическите цели на стратегията 

„Европа 2020“, и по-конкретно преход 

към ефективна по отношение на 

ресурсите икономика с ниски емисии 

на въглероден двуокис за постигане на 

устойчив растеж, както е посочено 

във водещата инициатива на 

стратегията „Европа 2020“ - „Европа 

за ефективно използване на 

ресурсите“. Освен това дългосрочното 

банково кредитиране на 

инфраструктурни проекти продължава 

да бъде недостатъчно и скъпо, което 

изисква алтернативни и 

конкурентоспособни източници на 

дългово финансиране. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Следователно пилотната фаза на 

инициативата „Облигации за проекти по 

стратегията „Европа 2020“ следва да 

бъде започната през сегашната 

финансова рамка с цел да се развие 

капиталов пазар за финансиране чрез 

дълг в областта на инфраструктурата 

в по-общ план и да се разшири 

наборът от финансови инструменти, 

които понастоящем са предназначени 

за транспортни проекти. 

(14) Следователно пилотната фаза на 

инициативата „Облигации за проекти по 

стратегията „Европа 2020“ следва да 

бъде започната през сегашната 

финансова рамка, за да се установи 

дали и до каква степен подобни 

финансови инструменти за поделяне 

на риска предлагат допълнителни 

ползи в областта на финансирането на 

инфраструктурни проекти. 

 

Изменение  11 
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Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) С оглед да се осъществи пилотната 

фаза на инициативата „Облигации за 

проекти по стратегията „Европа 2020“, 

Решение № 1639/2006/ЕО и Регламент 

(ЕО) № 680/2007 следва да се изменят. 

Тази пилотна фаза има за цел да 

подкрепи инфраструктурни проекти с 

търговски потенциал в секторите на 

транспорта, енергетиката и ИКТ, като 

след 2013 г. инициативата може да 

бъде приложена и за други сектори. 

(15) С оглед да се осъществи пилотната 

фаза на инициативата „Облигации за 

проекти по стратегията „Европа 2020“, 

Решение № 1639/2006/ЕО и Регламент 

(ЕО) № 680/2007 следва да се изменят. 

Тази пилотна фаза има за цел да 

подкрепи инфраструктурни проекти с 

ясна европейска добавена стойност и 

търговски потенциал в секторите на 

транспорта, енергетиката и ИКТ, които 

въпреки своя търговски потенциал не 

получават адекватно финансиране от 

пазара. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) В светлината на дългогодишния 

опит на ЕИБ, която е основната 

финансираща институция за 

инфраструктурни проекти, и предвид 

нейната същност като финансов орган 

на ЕС, създаден с Договора, Комисията 

следва да я привлече в осъществяването 

на тази пилотна фаза. Конкретният 

ред и условия на сътрудничеството, 

включително заплащането на ЕИБ, 

следва да бъдат определени в 

съответно споразумение между 

Комисията и ЕИБ. 

(16) В светлината на дългогодишния 

опит на ЕИБ, която е основната 

финансираща институция за 

инфраструктурни проекти, и предвид 

нейната същност като финансов орган 

на ЕС, създаден с Договора, Комисията 

следва да я привлече в осъществяването 

на тази пилотна фаза. Необходимо е да 

се определят конкретният ред и 

условия на сътрудничеството, 

включително заплащането на ЕИБ, в 

съответно споразумение между 

Комисията и ЕИБ. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Пилотната фаза на инициативата (17) Пилотната фаза на инициативата 
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„Облигации за проекти по стратегията 

„Европа 2020“ следва да започне в 

подготовка на предложения Механизъм 

за свързване на Европа. Тя ще спомогне 

да се прокара пътят за финансовия 

инструмент за поделяне на риска в 

рамките на Механизма за свързване на 

Европа. 

„Облигации за проекти по стратегията 

„Европа 2020“ не засяга решението за 

многогодишната финансова рамка на 

Съюза (МФР) на Съюза след 2013 г. и 

следва да започне не по-късно от 31 

юли 2012 г., в подготовка за 

предложения Механизъм за свързване 

на Европа. Ако се окаже успешна и 

след съответен анализ и независима 

оценка, тя ще спомогне да се прокара 

пътят за финансовия инструмент за 

поделяне на риска в рамките на 

Механизма за свързване на Европа. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Бюджетните средства следва да 

бъдат поискани от ЕИБ въз основа на 

набор от проекти, които ЕИБ счита, че 

са подходящи и има вероятност да бъдат 

реализирани. Всички подобни искания 

следва да се направят преди 31 

декември 2013 г. Поради сложността на 

големите инфраструктурни проекти 

самото одобрение може да се даде на 

по-късна дата, но не по-късно от 31 

декември 2014 г. 

(20) Бюджетните средства следва да 

бъдат поискани от ЕИБ въз основа на 

набор от проекти, които ЕИБ и 

Комисията считат, че са подходящи, 

в съответствие с дългосрочните 

политически цели на Съюза и има 

вероятност да бъдат реализирани. 

Всички подобни искания следва да се 

направят преди 31 декември 2013 г. 

Поради сложността на големите 

инфраструктурни проекти самото 

одобрение може да се даде на по-късна 

дата, но не по-късно от 31 декември 

2014 г. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 20 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) Желателно е Комисията да 

извърши независима,задълбочена 

оценка на пилотната фаза на 

инструмента за поделяне на риска за 

облигациите за проекти. Тази оценка 
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трябва, по целесъобразност, да се 

придружава от законодателни 

предложения за иновативни 

финансови инструменти в рамките 

на Многогодишната финансова рамка 

за периода 2014–2020 г. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 20 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20б) Тъй като в заключенията на 

Европейския съвет от 1—2 март 2012 

г. срокът за постигане на 

споразумение относно пилотната 

фаза на инициативата „Облигации за 

проекти по стратегията „Европа 

2020“ е определен за юни 2012 г., е 

необходимо Комисията да започне да 

реализира тази пилотна фаза без 

допълнително забавяне. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка -1 (нова) 

Решение № 1639/2006/ЕО 

Член 8 – параграфи 5 а и 5 б (нови) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) В член 8 се добавят следните 

параграфи: 

 „5a. Извършва се цялостна 

независима оценка на пилотната 

фаза на инструмента за поделяне на 

риска за облигации за проекти, 

посочен в член 31, параграфи 2а–2гб, 

която обхваща, наред с другото, 

неговата добавена стойност, 

включително отражението върху 

финансовата жизнеспособност на 

проекта, допълняемостта спрямо 

други инструменти на Съюза или на 



 

 

 PE491.963/ 10 

 BG 

държавите членки и всяко друго 

дългосрочно дългово финансиране, 

както и постигнатия 

мултиплициращ ефект. Тя включва 

общи бележки за развитието на 

пазара, в т. ч. създаването или 

коригирането на нарушаващи ефекти, 

ако има такива, и оценка на 

съпътстващите рискове, в т.ч. 

рисковете, свързани с проекта и 

партньорите. Тя проучва също дали 

максималната норма на 

възвръщаемост би била подходяща за 

финансиране на публични проекти от 

инвеститори от частния сектор и 

прави сравнение на разходите с 

алтернативни средства за 

финансиране на проекти, 

включително банкови заеми и 

собствен капитал. 

 5б. Освен това въз основа на тази 

оценка Комисията извършва оценка 

на бъдещите мерки, които трябва да 

се предприемат с цел повишаване на 

ефикасността на разходите на Съюза 

и увеличаване на обема на 

инвестициите за приоритетните 

проекти. Тази оценка разглежда, 

наред с другото, начините 

инструментът за облигации за 

проекти да стане още по-

привлекателен за по-широк кръг от 

дългосрочни инвеститори, 

включително инвеститори от 

публичния сектор.“ 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 – буква а) 

Решение № 1639/2006/ЕО 

Член 31 – параграф 2 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Освен това Съюзът може да предостави 

финансово участие на ЕИБ за 

провизиите и разпределянето на капитал 

Освен това по време на пилотната 

фаза през 2012 и 2013 г. Съюзът може 

да предостави финансово участие на 
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за заеми или гаранции, които да се 

отпускат от ЕИБ с нейни собствени 

ресурси в рамките на инструмента за 

поделяне на риска за облигации за 

проекти по параграфи 2а—2г. 

ЕИБ за провизиите и разпределянето на 

капитал за заеми или гаранции, които да 

се отпускат от ЕИБ с нейни собствени 

ресурси в рамките на инструмента за 

поделяне на риска за облигации за 

проекти по параграфи 2а—2гб. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 – буква б) – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) вмъкват се следните параграфи 2а—

2г: 

б) вмъкват се следните параграфи 2а—

2гб: 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 – буква б) 

Решение № 1639/2006/ЕО 

Член 31 – параграф 2а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2a. Инструментът за поделяне на 

риска за облигации за проекти означава 

кредитно подобрение, което отговаря на 

следните условия: 

2a. „инструмент за поделяне на риска 

за облигации за проекти“ означава 

съвместен инструмент на 

Комисията и ЕИБ, който осигурява 

кредитно подобрение, което отговаря на 

следните условия: 

a) приема формата на заем или 

гаранция, предоставена от ЕИБ в полза 

на финансиране за проекти в областта 

на ИКТ и широколентовия достъп; 

a) приема формата на заем или 

гаранция, предоставена от ЕИБ, с 

подкрепата на принос от бюджета 

на Съюза, в полза на финансиране за 

проекти от общоевропейски интерес в 

областта на ИКТ и широколентовия 

достъп, като допълва финансирането 

от страна на държавите членки или 

частните инвеститори и действа в 

ситуации на недостатъчно 

оптимални инвестиции, когато 

проектите не получават адекватно 

финансиране от пазара; 

б) покрива риска при обслужването на 

дълга за проект и намалява кредитния 

б) покрива риска при обслужването на 

дълга за проект и намалява кредитния 
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риск за притежателите на облигациите; риск за притежателите на облигациите; 

в) използва се само за проекти, чиято 

финансова жизнеспособност се основава 

на приходите по проекта. 

в) използва се само за проекти, чиято 

финансова жизнеспособност се основава 

на приходите по проекта. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 – буква б) 

Решение № 1639/2006/ЕО 

Член 31 – параграф 2 б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2б. Експозицията на Съюза по 

отношение на инструмента за поделяне 

на риска за облигации за проекти, 

включително таксите за управление и 

другите допустими разходи, стриктно 

се ограничава до размера на 

финансовото участие на Съюза в 

инструмента за поделяне на риска за 

облигации за проекти и не води до 

никакви допълнителни задължения по 

общия бюджет на Съюза. Остатъчният 

риск, който е присъщ на всички 

операции, се поема от ЕИБ. 

2б. Експозицията на Съюза по 

отношение на инструмента за поделяне 

на риска за облигации за проекти, 

включително таксите за управление и 

другите допустими разходи, в никакъв 

случай не надвишава размера на 

финансовото участие на Съюза в 

инструмента за поделяне на риска за 

облигации за проекти. Няма никакви 

допълнителни задължения по общия 

бюджет на Съюза. Остатъчният риск, 

който е присъщ на всички операции, 

винаги се поема от ЕИБ. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 – буква б) 

Решение № 1639/2006/ЕО 

Член 31 – параграф  2 в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2в. Подробният ред и условия за 

прилагане на инструмента за поделяне 

на риска за облигациите за проекти, 

включително неговият мониторинг и 

контрол, се определят в споразумението 

за делегиране между Комисията и ЕИБ. 

2в. Подробният ред и условия за 

прилагане на инструмента за поделяне 

на риска за облигациите за проекти, 

включително неговият мониторинг и 

контрол, се определят в споразумението 

за делегиране между Комисията и ЕИБ. 
Комисията информира незабавно 

Европейския парламент и Съвета за 

основните елементи на това 

споразумение. 
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 Оценката на риска от страна на ЕИБ 

се осигурява в съответствие с 

политическите насоки на ЕИБ за 

кредитния риск и критериите за 

подбор на ЕИБ в областта на 

социалните въпроси, околната среда и 

климата се вземат надлежно предвид. 

 Основните ред, условия и процедури 

на инструмента за поделяне на риска 

за облигациите за проекти се 

определят в приложение към 

настоящото решение. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 – буква б) 

Решение № 1639/2006/ЕО 

Член 31 – параграфи 2 га (нов) и 2 г б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2гa. В допълнение към изискванията 

за докладване, посочени в точка 49 от 

Междуинституционалното 

споразумение от 17 май 2006 г. за 

бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление, и без да се 

засягат някакви други регулаторни 

изисквания за докладване, Комисията 

докладва на Европейския парламент и 

Съвета на всеки шест месеца по време 

на пилотната фаза. Това докладване 

включва предоставянето на 

информация относно 

резултатността на механизма за 

поделяне на риска за облигациите за 

проекти и препоръки за начини за 

повишаване на ефективността му. 

 2гб. Въз основа на оценката, посочена 

в член 8, параграф 5а от настоящото 

решение, Комисията предлага 

подходящи регулаторни промени, в 

т.ч. законодателни, по-специално ако 

предвиденото прилагане на пазара не е 

задоволително или ако станат 

налични достатъчно алтернативни 

източници на дългосрочно дългово 
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финансиране. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 680/2007 

Член 2 – точка 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

14. „инструмент за поделяне на риска за 

облигации за проекти“ означава 

кредитно подобрение, предоставено на 

проекти от общ интерес. Инструментът 

за поделяне на риска за облигации за 

проекти обхваща риска при 

обслужването на дълга за проект и 

намалява кредитния риск за 

притежателите на облигациите. Той се 

използва само за проекти, чиято 

финансова жизнеспособност се основава 

на приходите по проекта. 

14. „инструмент за поделяне на риска за 

облигации за проекти“ означава 

съвместен инструмент на 

Комисията и ЕИБ, който осигурява 

кредитно подобрение на проекти от общ 

интерес с европейска добавена 

стойност, като допълва 

финансирането от страна на 

държавите членки или частните 

инвеститори и действа в ситуации на 

недостатъчно оптимални 

инвестиции, когато проектите не 

получават адекватно финансиране от 

пазара. Инструментът за поделяне на 

риска за облигации за проекти обхваща 

риска при обслужването на дълга за 

проект и намалява кредитния риск за 

притежателите на облигациите. Той се 

използва само за проекти, чиято 

финансова жизнеспособност се основава 

на приходите по проекта. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 680/2007 

Член 2 – точка 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

15. „кредитно подобрение“ означава 

използването на заем от ЕИБ или 

гаранция от ЕИБ за подобряване на 

кредитното качество на дълга за 

проекта. 

15. „кредитно подобрение“ означава 

използването на заем от ЕИБ или 

гаранция от ЕИБ, подкрепено от 

принос от бюджета на Съюза, за 

подобряване на кредитното качество на 
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дълга за проекта. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 3 – буква а) 

Регламент (ЕО) № 680/2007 

Член 6 – параграф 1 – буква г) – последно изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 

200 млн. EUR може да бъде 

преразпределена за инструмента за 

поделяне на риска за облигации за 

проекти в транспортния сектор. 

През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 

200 млн. EUR може да бъде 

преразпределена за пилотната фаза на 

инструмента за поделяне на риска за 

облигации за проекти в транспортния 

сектор. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 3 – буква б) 

Регламент (ЕО) № 680/2007 

Член 6 – параграф 1 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) финансово участие на ЕИБ за 

провизии и заделянето на капитал за 

заеми или гаранции, които да се 

отпускат от ЕИБ с нейни собствени 

ресурси в рамките на инструмента за 

поделяне на риска за облигациите за 

проекти в областта на TEN-T и TEN-E. 

Експозицията на Съюза по отношение 

на инструмента за поделяне на риска, 

включително таксите за управление и 

другите допустими разходи, стриктно 

се ограничава до размера на 

финансовото участие на Съюза към 

инструмента за поделяне на риска за 

облигациите за проекти и не води до 

никакви допълнителни задължения по 

общия бюджет на Съюза. Остатъчният 

риск, който е присъщ на всички 

операции, се поема от ЕИБ. Подробният 

ред и условия за прилагане на 

инструмента за поделяне на риска за 

ж) по време на пилотната фаза през 

2012 и 2013 г. финансово участие на 

ЕИБ за провизии и заделянето на 

капитал за заеми или гаранции, които да 

се отпускат от ЕИБ с нейни собствени 

ресурси в рамките на инструмента за 

поделяне на риска за облигациите за 

проекти в областта на TEN-T и TEN-E. 

Експозицията на Съюза по отношение 

на инструмента за поделяне на риска, 

включително таксите за управление и 

другите допустими разходи, в никакъв 

случай не надвишава размера на 

финансовото участие на Съюза в 

инструмента за поделяне на риска за 

облигациите за проекти, нито 

надвишава срока на облигациите. 

Няма никакви допълнителни 

задължения по общия бюджет на Съюза. 

Остатъчният риск, който е присъщ на 

всички операции, винаги се поема от 
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облигациите за проекти, включително 

неговият мониторинг и контрол, се 

определят в споразумението за 

делегиране между Комисията и ЕИБ. 

През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 

210 млн. EUR, от които до 200 млн. 

EUR за транспортни проекти и до 10 

млн. EUR за енергийни проекти, може 

да бъде преразпределена за инструмента 

за поделяне на риска за облигации за 

проекти в съответствие с процедурата 

по член 15, параграф 2 съответно от 

бюджетните редове за TEN-T (LGTT) и 

TEN-E. Инструментът за поделяне на 

риска за облигации за проекти може да 

използва повторно всички приходи, 

получени в рамките на 

инвестиционния период, за нови заеми 

и гаранции. 

ЕИБ. Подробният ред и условия за 

прилагане на инструмента за поделяне 

на риска за облигациите за проекти, 

включително неговият мониторинг и 

контрол, се определят в споразумението 

за делегиране между Комисията и ЕИБ. 

Комисията информира незабавно 

Европейския парламент и Съвета за 

основните елементи на това 

споразумение. Оценката на риска от 

страна на ЕИБ се осигурява в 

съответствие с политическите 

насоки на ЕИБ за кредитния риск и 

критериите за подбор на ЕИБ в 

областта на социалните въпроси, 

околната среда и климата се вземат 

надлежно предвид. 

 През 2012 г. и 2013 г. сума в размер до 

210 млн. EUR, от които до 200 млн. 

EUR за транспортни проекти и до 10 

млн. EUR за енергийни проекти, може 

да бъде преразпределена за инструмента 

за поделяне на риска за облигации за 

проекти в съответствие с процедурата 

по член 15, параграф 2 съответно от 

бюджетните редове за TEN-T (LGTT) и 

TEN-E. В допълнение към 

изискванията за докладване, посочени 

в точка 49 от 

Междуинституционалното 

споразумение от 17 май 2006 г. за 

бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление, и без да се 

засягат някакви други регулаторни 

изисквания за докладване, Комисията 

докладва на Европейския парламент и 

Съвета на всеки шест месеца по време 

на пилотната фаза. Това докладване 

включва предоставянето на 

информация относно 

резултатността на механизма за 

поделяне на риска за облигациите за 

проекти и препоръки за начини за 

повишаване на ефективността му. 

 Въз основа на оценката, посочена в 

член 16, параграф 2а от настоящия 

регламент, Комисията предлага 
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подходящи регулаторни промени, в 

т.ч. законодателни, по-специално ако 

предвиденото прилагане на пазара не е 

задоволително или ако станат 

налични достатъчно алтернативни 

източници на дългосрочно дългово 

финансиране. 

 Лихвите и другите приходи, 

генерирани от инструмента за 

поделяне на риска за облигации за 

проекти под формата на такси, 

платени от бенефициерите и 

получени до 31 декември 2013 г., могат 

да се използват повторно за нови 

заеми и гаранции. След 1 януари 

2014 г., ако инструментът за 

поделяне на риска за облигации за 

проекти не бъде продължен за 

следващата многогодишна финансова 

рамка, всички остатъчни средства се 

връщат в приходната част на 

бюджета на Съюза. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 3 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 680/2007 

Член 16 – параграфи 2 а и 2 б (нови) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) В член 16 се добавят следните 

параграфи: 

 „2a. Извършва се цялостна 

независима оценка на пилотната 

фаза на инструмента за поделяне на 

риска за облигации за проекти, 

посочен в член 6, параграф 1, буква ж), 

която обхваща, наред с другото, 

неговата добавена стойност, 

включително отражението върху 

финансовата жизнеспособност на 

проекта, допълняемостта спрямо 

други инструменти на Съюза или на 

държавите членки и всяко друго 

дългосрочно дългово финансиране, 

както и постигнатия 
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мултиплициращ ефект. Тя включва 

общи бележки за развитието на 

пазара, в т. ч. създаването или 

коригирането на нарушаващи ефекти, 

ако има такива, и оценка на 

съпътстващите рискове, в т.ч. 

рисковете, свързани с проекта и 

партньорите. Тя проучва също дали 

максималната норма на 

възвръщаемост би била подходяща за 

финансиране на публични проекти от 

инвеститори от частния сектор и 

прави сравнение на разходите с 

алтернативни средства за 

финансиране на проекти, 

включително банкови заеми и 

собствен капитал. 

 2б. Освен това въз основа на тази 

оценка Комисията извършва оценка 

на бъдещите мерки, които трябва да 

се предприемат с цел повишаване на 

ефикасността на разходите на Съюза 

и увеличаване на обема на 

инвестициите за приоритетните 

проекти. Тази оценка разглежда, 

наред с другото, начините 

инструментът за облигации за 

проекти да стане още по-

привлекателен за по-широк кръг от 

дългосрочни инвеститори, 

включително инвеститори от 

публичния сектор.“ 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 3 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 680/2007 

Член 17 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) В член 17, параграф 1 се добавя 

следната алинея: 

 „В срок до 30 юни 2013 г. Комисията 

представя на Европейския парламент 

и на Съвета доклад, съдържащ списък 

на проектите, избрани да получат 
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финансовата помощ, посочена в член 

6, параграф 1, буква ж), и уточняващ 

вноската, финансовите институции 

и участващите инвеститори. В този 

доклад Комисията включва насоки за 

добри практики и списък на 

инвеститорите, които имат 

потенциален интерес към 

иновативните финансови 

инструменти.“ 

Обосновка 

Необходима е точна информация във връзка с пилотната фаза на облигациите за 

проекти с цел идентифициране на промените, които е възможно да бъдат направени в 

Механизма за свързване на Европа. Комисията следва да уведоми Парламента кои са 

участващите инвеститори и по какъв начин могат да бъдат подобрени избраните 

проекти. 


